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Увод 

 

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ О ШКОЛИ... 

 

Назив школе: ОШ „Јеврем Обреновић“ 

место и адреса: Шабац, Жике Поповића бр.20 

телефон/факс: 015/343-154 ; 015/342-910 

e-mail: osobrenovicjevrem@gmail.com 

e-mail: selovaplanovi@gmail.com 

издвојенe јединице: 

Орид 015/211-150 

Мишар015/380-191 

Мрђеновац015/211-415 

Корман015/211-050  

Предворица 015/211-146 

Миокус015/211-284 

 

   ОШ„Јеврем Обреновић“ у Шапцу основана је 15.7.1961. решењем Народног 

одбора Општине Шабац број 06-7378, под називом ОШ „СелеЈовановићˮ.Решењем 

Министарства просвете о давању сагласности за промену назива школе бр 610-00-

00518/2007-07 извршен је упис у Трговинском суду у Ваљеву 6.8.2008. решењем Фи.28/08 

тако да школа од 1.9.2008. носи назив ОШ „Јеврем Обреновићˮ.  

Школа је радила самостално до 1970. године, а од тада у њеном саставу су и издвојена 

одељења: 

 

- Орид - осмогодишња школа са комбинованим одељењем2. 3. и 4. разреда каои 

одељењима од 5. до 8. разреда (по једно одељење петог, шестог, и осмог разреда, а 

два одељења седмог разреда). Удаљеност школе од Шапца је 11километара. 

- Мишар - четири одељења од 1. до 4. разреда. Удаљеност школе од Шапца је 7 

километара. 

- Мрђеновац –неподељена школа, комбинација 2. 3. и 4.разреда. Удаљеност од 

Шапца је 15километара. 

- Корман - комбинована одељења 1.и 3. разреда, а 2. и 4. разреда. Удаљеност од 

Шапца је 9километара. 

- Предворица –неподељена школа, комибинација 1, 3. и 4. разред.Удаљеност од 

Шапца је 18километара. 

- Миокус–комбиновано одељење 2. и 3. разред. Удаљеност од Шапца је 

12километара 

 

       Укупан број ученика у школи за школску 2020/2021. годину је 1027 (у матичној 

школи 830 и у ИЈ 197 ученик) и они су распоређени у 46 одељења. Школа има и 139 

ученика путника на вишерелација. 

   Поред 46 одељења у школи су и две групе продуженог боравка. Од школске 

2008/2009. у школи је организован продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда. У 

продуженом боравку, поред редовних активности, деца имају часове страних језика, 

корективну гимнастику, креативне радионице и негују леп говор. У школи се уче три 

страна језика: енглески, немачки ииталијански. 

mailto:osobrenovicjevrem@gmail.com
mailto:selovaplanovi@gmail.com
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  Крајем 2002. године, захваљујући сарадњи са месном заједницом Кормани 

невладином организацијом ИРД,урађена је школа у Корману. Део простора у школи је 

намењен предшколицима и опремљен је адекватним реквизитима. Урађено је и 

дечијеигралиште. 

  2003. године од сопствених средстава, купљен је намештај за матичну школуи за 

извдојена одељења (Корман,Орид). 

  2003. године школа је,захваљујући пројекту „Компјутер је у нашој школи“ и 

сарадњомса невладином организацијом ИРД, добила 11 рачунара Пентиум 3 и два 

ласерска штампача. У оквиру овог пројекта обучено је 70 колега за рад на рачунарима. 

   Школске 2003. године школа је конкурисала код невладине организације ИРД са 

пројектом „Школа као партнер у борби против сиде“. Овај пројекат је трајао три године, а 

циљ му је био очување репродуктивног здравља младих у оквиру превентивног 

рада.Школа је захваљујући реализацији овог пројекта опремљена наставним средствима. 

Активности из пројекта педагог школе и даље, сваке године, реализује са ученицима 

седмог и родитељима ученика осмогразреда 

   2004. године школа је конкурисала у пројекту за побољшање енергетске 

ефикасности код јапанске амбасаде и добила 6.000.000,00 динара. Нажалост, тасредства су 

усмерена на опремање намештајем градских и сеоских школа на територији општине 

Шабац. Ми смо, уместо прозора, добили опрему за школу (20 табли, 70 клупа, 140 

столица). 

   2004. године реконструисан је санитарни чвор у матичној школи захваљујући 

сопственим средствима идонацијама 

   Школске 2004. године школа је конкурисала у пројекту „Изградња фискултурне 

сале“. Добијена су средства од невладине организације ИРД (50%) а 50% од општине. 

Захваљујући месној заједници, невладиној организацији и општини, добили смо салу, на 

коју се чекало од 1961. године. Од 2005. године сала је у фунцкији. 

2005. године школа је поново конкурисала у пројекту енергетске ефикасности и добила 

средства у вредности од  16.000.000,00 динара. Од ових средстава урађена је комплетна 

столарија у Шапцу и ИООрид. 

   2005. године школa је конкурисала код Министарства просветеса пројектом „Мој 

избор је спорт“. Сагледавајући здравствене потребе ученика наше школе (извештај са 

педијатрије), било је неопходно опремање фискултурне сале адекватним реквизитима за 

извођењенаставе. 

   2005. године је реконструисана школа у Мишару, а исте те године урађен је и 

санитарни чвор у Орашцу од сопствених средстава. 2009. године урађена је нова школа у 

Миокусу 

  У току школске 2010/11. године у оквиру пројекта „Дигитална школа“, школа је 

добила нове рачунаре и унапредила један од три већ постојећа кабинета, са савременијом 

опремом на којој ће ученици и ове године стицати информатичка знања (један кабинет је 

у матичној школи, један у ИО Орид и један у ИОМишар). 

   Школске 2011/12. године школа је постала менторска у пројекту „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу“. Као менторска, школа је, кроз менторство и 

партнерство са другим школама, иницирала формирање Kаталога услуга ПО и сама 

развила ПО услуге. Од многобројних активности на нивоу града, Тим школе за ПО је 

иницирао заједничке манифестације свих школа као што су: вршњачка едукација „Шест 

шешираˮ, трибине на тему родних стереотипа, сусрете са родитељима експертима, Дан 

девојчица, Сајам образовања. Школа је предложена да постане модел школа за ПО и 

изабрана је да са 22 менторске школе из Србије, у Сава Центру у Београду од 6. до 8. 

октобра 2014. године, презентује своје активности као примере добре праксе на 
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међународној конференцији „Мој пут до жељеног занимања“. Психолог школе је тренер у 

овом пројекту и руководилац локалног тима заПО. 

   2012. године од ВИП-а је добијено 6 лап-топ рачунара. Поред тога, школа се 

константно опрема новим савременим наставним средствима. Посебно је значајно истаћи 

да имамо три „паметне“ интерактивне табле и четврту покретну интерактивну таблу, 

тзв.„шоља“. 

   2012/2013. године реконструисана је школа у Мрђеновцу, Предворици иОрашцу. 

Донација од „Клета“: лаптоп, пројектор и две керамичкетабле. 

   2014/2015. године набавили смо велики број наставних средстава за биологију, 

хемију, физику. Захваљујући великој донацији Кока-коле обезбеђена су наставна средства 

за наставу физичког васпитања, како у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима. 

Донацијом „Малог Балкана“ окречен је продужен боравак у сали. Такође је сређен 

подрумски простор у вредности од 1.500.000 динара, захваљујући Министарству 

просвете, које је имало пројекат за поплављена подручја. Школа је обезбедила бесплатне 

уџбенике за социјално угрожену децу у вредности од 180.000 динара. За ученике који су 

постигли резултатена такмичењима обезбеђене су књиге од првог до осмог разреда, а 

такође и за  ученика генерације и за све вуковце. Купљен је разглас, звучници, 

електронско звоно,климе... 

   2015/2016. године набављен је намештај у матичној школи у Шапцу и у 

Извдојеној јединици у Ориду. Замењена је расвета у учионицама у матичној школи, 

набављене књиге за школску библиотеку, уџбеници за социјално угрожене ученике,као и 

набавка лектире запрваке. 

  Велики значај придаје се и опремању школске библиотеке школском лектиром, 

појединачним насловима, стручним часописима и литературом.... Током школске 2016/17. 

и 2017/18. године школска библиотека опремљена је значајним бројем књига захваљујући 

донацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Током школске 2017/18. 

године школа је поднела захтев Министарству и за уџбенике за децу која раде по 

посебним програмима. Исти су добијени и ученици ће их користити у школској 

2018/19.години. 

   Залагањем управе школе са Пројектом енергетске ефикасности Канцеларије за 

јавна улагања при влади Републике Србије школске 2016/2017. године, у матичној школи 

је урађена компетна изолација, реконструкција крова и окречена је фасада.Министарство 

просвете је обезбедило средства за опремање школе новим намештајем и опремање 

библиотеке. Исте школске године, средствима министарства, у оридској школи је сређен 

ентеријер и замењене су лед сијалице у Ориду, Мишару и Шапцу. Родитељи ученика су 

великим делом, донирали средства за сређивање школског ентеријера 

   Поносни смо чињеницом да је наших 140 ученика добило у протекле три године, 

бесплатне уџбенике, а посебно је значајно истаћи да ученици генерације, поред вредних 

књига добијају и посебне награде (таблете, бесплатна летовања, ручне часовнике). Такође, 

награђују се и наставници за постигнуте резултате на такмичењима. Поносни смо и на 

неговање традиције годинама уназад, када школа награђује ученике који су допринели 

афирмацији школе како у граду тако и у Србији, наградном једнодневном екскурзијом. 

Први пут на крају школске 2017/18. године, ручним часовницима су награђени поред 

ученика генерације, и ученик који је постигао најбољи резултат на завршномиспиту. На 

крају школске 2019/20. године, вд директор школе је, за ученика генерације, обезбедила 

лап топ рачунар. 

   Наши ученици постижу запажене резултате на такмичењима из свих предмета од 

општинског до републичког нивоа. Такође, по резултатима наших ученика на завршном 

испиту налазимо се међу најбољим школама у граду. 



8 

 

 Школа придаје велики значај васпитном и превентивном раду, као и заштити 

ученика од свих облика насиља. Имамо ефикасан Акциони план превенције насиља. И ове 

године нагласак је на превенцији дигиталног насиља и партиципацији родитеља ученика, 

а као новину унапредили смо, многобројним активностима, превенцију свих облика 

дискриминације. Овим програмом конкурисали смо за придруживање школама које су 

чланице УНЕСК-а. Имамо добро разрађену унутрашњу заштитну мрежу, као и добру 

сарадњу са институцијама које чине спољашњу заштитну мрежу. Психолог школе је 

ментор у пројекту „Школа без насиља– ка сигурном и подстицајном окружењу задецу“. 

Значајни приоритети школе су и стално стручно усавршавање запослених, као и 

подстицање активитета деце. 

             Већ 5 година ефикасно функционише Ученички парламент, а од претри године и 

вршњачки тим за професионалну оријентацију.Током другог полугодишта школске 

2017/18. године на конкурс „2000 дигиталних учионица“ пријавило се 16 колега, док је 

конкурс допуњен са још три пријаве наставника у разредној настави, када је конкурисало 

троје учитеља првог разреда. 

Крајем августа 2018. године у школи је одржана обука за рад на опреми. 

Министарство просвете ће од септембра 2018. године сву опрему доставити школи, а коју 

чини 18 лаптопова, 18 пројектора и 18сталака. 

   Школа, једном годишње, издаје лист ученика под називом„Трагови“. 

              Током школске 2017/18. године школа је ушла у пројекат Ес Дневника, црвена, 

демо врезија, а од почетка школске 2018/19. прелази се на званичну плаву верзију 

ЕсДневника. 

  Током зимског распуста школске 2017/18. године реализовани су бројни и 

различити кампови са ученицима млађих и старијих разреда, као и појачан рад извођења 

припремне наставе. У школској 2018/19. години су организовани кампови из српског 

језика, математике и страних језика за време зимског распуста, као и појачан рад 

извођења припремне наставе. 

   У току 2018/19. школа је кренула у реализацију пројекта „Школа у једној смени'“ 

и доградња школско гпростор 

  У току школске 2003/2004. године школа је укључена у пројекат „Школско 

развојно планирање“. У току школске 2004/2005. урађен је први, петогодишњи Развојни 

план. Школске 2008/09. године посебан акценат је стављен на активности у вези са 

промоцијом и угледом школе,дефинисане Акционим планом проистеклим из 

самовредновања кључне области етос. За школску 2009/10. новим, трогодишњим 

Развојним планом школа прелази на нови начин организације рада – формирано је 28 

тимова за различита подручја рада с циљем да се обезбеди партиципација наставника и 

боља операционализација свих  послова. 

  У току 2014/15. школске године обављено је самовредновање свих седам кључних 

области. Поред многобројних предности уочене су и слабости наше школе из којих су 

издвојени приоритети за нови, петогодишњи, Развојни план школе: унапредити школску 

документацију, међусобно усагласити сва документа у електронској форми, прилагодити 

рад у већој мери образовно-васпитним потребама ученика и развијати инклузивну праксу, 

подстицати учење са разумевањем, стицање функционалних знања, постићи коорелацију 

између школског успеха, оцена и постигнућа на завршном испиту, посебно у ИЈ Орид, 

мотивисати ученике да у већем броју похађају часове допунске и припремне наставе, 

мотивисати и укључити већи број ученика у ваннаставне активности, обезбедити већу 

информисаност родитеља о систему пружања додатне подршке ученицима у школи, 

унапредити комуникацију и међусобно уважавање запослених, доградити ученички 

простор у матичној школи и побољшати услове рада у ИЈ Орид. 
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Школа је добила оцену 4 од стране просветних саветника Министарства који су 

обавили екстерну евалуацију. 

 

 

 

 

 

 

Из Развојног плана издвајамо: 

 

МИСИЈУ 

Ми смо велика и лепо уређена школа са све већим бројем ученика и све бољом 

организацијом рада. Оснаживањем кадровских капацитета, тимским радом, али и све 

већом партиципацијом родитеља и ученика, константно унапређујемо квалитет рада 

школе уцелини. 

ВИЗИЈУ 

Желимо да у дограђеном, адекватно опремљеном простору за живот и рад ученика и 

запослених радника,сарађујемо са свим школама, размењујемо примере добре праксе у 

свим областима рада, планирамо процес учења тимски, иновирамо начин рада са 

ученицима, уважавамо се међусобно и будемо школа- радионица живота. 

 

             У току школске 2019/20. године обављено је парцијално самовреновање свих 

кључних области квалитета рада за потребе израде новог Развојног плана. Због ванредног 

стања, у току ове школске године, наставиће се самовредновање, које није било обављено 

у току претходне школске године /нису вредноване области квалитета Постигнућа 

ученика и Организација рада школе и руковођење, док су остале области вредновали само 

наставници/, а резултати ће бити приложени као Анекс Извештаја о самовредновању и као 

Анекс Развојног плана рада школе.  

   У школској 2020/21.години планиран је наставак процеса самовредновања тако да 

ће бити комплетиран и извештај о самовредновању и  Развојни план, наравно, уколико 

епидемиолошка ситуација у земљи  то дозволи
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Циљеви и задаци организације радашколе 

(програмирање рада) 

 

   Годишњим програмом рада програмирају се време, место, начин и носиоци 

остваривања програма образовања и васпитања и свих других активности установе за 

школску годину. Он обезбеђује: 

- Синхронизовање и конкретизовање остваривања планиранихактривности; 

- Уједначавање захтева према свим носиоцимаактивности; 

- Елиминисање стихијности и импровизација ураду; 

- Правовремено информисање о квалитету извршенихпослова... 

- Полазне основе програмирања и планирања рада Основне школе „Јеврем 

Обреновић“ у Шапцу за школску 2020/2021. годину, засноване су на циљевима и 

задацима основног образовања и васпитања, који произилазе из следећих 

докумената: 

- Закона о основнојшколи; 

- Закона о основама система образовања и васпитања; 

- Закона о изменама и допунама закона о основама система образовања иваспитања; 

- Заједничког плана и програма образовно-васпитнограда; 

- Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања 

(први и другициклус) 

- Програма наставе и учења за први и пети разред основног образовања; 

- Правилника о општим основама школскогпрограма; 

- Правилника о програму рада стручнихсарадника; 

- Правилника о стандардима квалитета радаустанове; 

- Правилник о обављању друштвено кориснограда; 

- Правилника о школском календару за школску 2020/2021. годину; 

- Статута и нормативних акаташколе; 

- Правилника о стручно педагошкомнадзору; 

- Правилника о стручном усавршавању запослених и стицањузвања; 

- Правилника ооцењивању; 

- Стандарда компентенција за професију наставника, васпитача и 

стручногсарадника; 

- Правилника о извођењу екскурзија,излета и наставе уприроди; 

- Правилника о поступању установе у случају насиља, злостављања изанемаривања; 

- Остварених резултата у образовно-васпитном раду у претходној школској години - 

Извештаја о раду школе за 2019/2020.годину; 

- Правилника о норми часова непосредног рада саученицима; 

- Ставовима стручних и надлежних органашколе; 

- Сагледавањем потреба ученика иродитеља; 

- Развојног плана школе; 

- Правилника о вредновању квалитета радаустанове; 

- Обављеног самовредновања и вредновања квалитета радашколе; 

- Акционих планова проистеклих из процесасамовредновања; 

- Правилника о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање;
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Школа и њена околина 

 Зграда матичне школе изграђена је од чврстог материјала и има 38 наменских 

просторија у којима се изводи настава и обављају остали послови. То су: 14 учионица (од 

којих јеједна кабинет за информатику),нова сала за физичко васпитање, 5 неусловних 

канцеларија (преграђени ходници), 4 ходника, 6 санитарних чворова, подрум и 5 осталих, 

пратећих просторија.Школа је окружена великим школским двориштем на коме се налазе: 

нова спортска сала, три адаптирана спортска терена, уређене зелене површине и 

бетонирани плато за одмор. Грејање зграде је решено прикључивањем на градску топлану 

2002. године. Школске 2016/17. у школи је урађена комплетна изолација, реновиран је 

кров и окреченафасада 

  Школа у издвојеној јединици у Ориду основана је 1832. године и једна је од 

најстаријих осмогодишњих школа у Србији. Чини је спратна зграда реновирана и 

дограђена 1990. године. Састоји се од 8 специјализованих (једна је кабинет за 

информатику) и 2 класичне учионице за разредну наставу, два ходника, 1 канцеларије, 3 

санитарна чвора и три пратеће просторије. Школа је окружена великим двориштем са 

платоом и парком, као и асфалтиранимтеренима за рукомет (мали фудбал), кошарку и 

одбојку. Школа има централно грејање. Школске 2016/17. Уређен је, поново, ентеријер 

школе, а извесна је и доградња школе у току 2018./19. године. 

 Школа у издвојеној јединици у Мишару почела је са радом 1921. године и једна 

је од најстаријих школа у Србији. Има 4 одељења (од 1. до 4. разреда). Потпуно је 

реновирана  у току 2006. године поводом прославе 200-те годишњице битке на Мишару. 

Има укупно 8 просторија и то: 3 класичне учионице, 1 канцеларију, 1 ходник, санитарни 

чвор (2 тоалета) и котларницу. Школа је окружена уређеним зеленим површинама без 

обележених терена. Школаимаопремљенкабинетзаинформатику. 

 Школа у издвојеном одељењу у Орашцу почела је са радом 1941. године.Већ три 

школске године у издвојеном одељењу у Орашцу нема ученика. Има 5 просторија: 

класична учионица, канцеларија, ходник, санитарни чвор и пратећа просторија. Школско 

двориште је неуређено и без спортских терена.У згради се, зими, загрева само учионица 

(пећ на чврсто гориво), има влаге и нису задовољавајући услови за рад. Пре 8 година 

урађен је нови санитарни чвор. 

 У Корману школа је основана 1943. год, а школске 2001/2002. године изграђена 

је нова школска зграда. У згради су три учионице (једна је за предшколску групу деце), 

канцеларија, ходник и санитарни чвор. Има централно грејање и уређено двориште без 

терена. Рад је организован у два комбинована одељења: први - трећи, други - четврти 

разред. 

  Издвојена јединица школе у Мрђеновцу основано је 1938. године. Рад је 

организован у једном одељењу: други, рећи и четврти тазред. Располаже са 5 просторија: 

2 класичне учионице, 1 канцеларија у којој је предшколска група, 1 ходник, 1 санитарни 

чвор. Школско двориште је без адекватних терена и реквизита. За загревање школе 

користе се пећи на чврста горива. Школа је реновирана 1997, 2009. и 2011.године. 

   Издвојена јединица школе у Предворици почело је са радом 1941. године. Сада 

је то школа са једним одељењем: први, трећи и четврти разред.Реновирана је школска 

зграда у којој се налази класична учионица, ходник, санитарни чвор и две пратеће 

просторије. Школа је окруженадвориштем са спортским теренима. За загревање учионице 

користи се пећ на чврсто гориво. 
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   Школа у Миокусу почела је са радом 1941. године, а школске 2009/2010. 

Изграђена је нова школска зграда. У згради су 2 учионице, канцеларија, санитарни чвор, 

пратеће просторије и ходник. Има централно грејање и наменски сређено поткровље за 

потребе мештана. 

 

Објекти наставног рада 

 

Школски објекат Квадратураобјекта 

Матична школа - Шабац 1 700 м2 

Школска сала за физичко 780 м2 

Издвојена јединица -Мишар 340 м2 

Издвојена јединица -Корман 160 м2 

Издвојена јединица -Орашац 222 м2 

Издвојена јединица -Орид 1 405 м2 

Издвојена јединица -Предворица 107 м2 

Издвојена јединица -Мрђеновац 340 м2 

Издвојена јединица -Миокус 203 м2 

УКУПНО: 5 257 м2 

 

 

   Школска библиотека у Основној школи „ Јеврем Обреновић“ у Шапцу заједно 

са шест издвојених јединица: Орид, Мишар, Корман, Миокус, Предворица, Мрђеновац 

располаже фондом од 18.855публикација. 

 

Табеларни преглед публикација у матичној школи и издвојеним одељењима. 

 

Шабац 15.134 

Орид 2.564 

Мишар 379 

Корман 241 

Миокус 78 

Предворица 169 

Мрђеновац 290 

Укупно: 18.855 

 

                   У матичној школи налази се и 1.076 

приручника за наставнике и 3.030 часописа. Постоји и 2.451 уџбеника од 1. до 8. разреда 

који су на располагању ученицима из социијално депривираних средина /добијају их на 

бесплатно коришћење/. 

             Уџбеници за други, трећи и седми разред су послати у стари папир након што је 

дошло до промене уџбеника за те разреде.
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Ученици 

Број ученика по одељењима, разредима и школским јединицама 

 

         
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ" 

ШАБАЦ 

        

                 

               

У
к

у
п

н
о
 

 

                           

Р
аз

р
. 

 
Матична школа Шабац 

 
Орид 

 
Мишар 

 
Орашац 

 
Корман 

 
Предворица 

 
Миокус 

 
Мрђеновац 

   

           

                           Од. 1 2 3 4   Св.  1    2 Св.  1  н3  2k2  н3  н3  2к2  Уч.  Од. 
                            
I  27 27 22 21  98  1  1  10    3  4      116   

                            II  25 19 21 23  88  6  6  14    3    1  1  113   

                           
III  26 30 24   80  1  1  12    2  2  1  5  103   

                            IV  29 29 29 27  114  1  1  19    4  1   1  140   

                               380  9  9  55  0  12  7  2  7  472   

     
 

29 
                      

V  29 30 28  116  27  27              143   

                            VI  30 30 30 30  120  24  24              144   

                            VII  28 24 23 23  98  15 15 30              128   

                            VIII  27 28 28 30  113  24  24              137   

                            

    447    9              552   

                            
    827    114  55  0  12  7  2  7  1024   
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Ученици путници 

 

   На путу до школе ђаци не користе саобраћајна средства, већ долазе пешке, 

осим ученика од 5. до 8. разреда у Ориду који путују из околних села. За све ученике 

који путују у Орид, школа је обезбедила аутобуски превоз, тако да ученици могу на 

време (редовно) и безбедно да дођу дошколе. 

   Известан број ученика од 5. до 8. разреда путује из Мишара у Шабац и користи 

редовне локалне аутобуске линије. То су, углавном, ученици чији су домови просторно 

ближи градском подручју него Ориду. С обзиром на близину аутобуске станице, ова 

деца могу безбедно и брзо да дођу до матичнешколе. 

             Следи табеларни приказ релација и броја ученика по разредима: 

 

 
разред Орид 

Орид 

Корман 

Орид 

Предвор. 

Орид 

Орашац 

Орид 

Мрђенов. 

Орид 

Мишар 

Орид 

Миокус 

Орид 

Мишар 

Шабац 

Јеленча 

Шабац 

К.Ливаде 

Шабац 

Думача 

Шабац 

1.            

2.   1 1 1   1    

3.    1    1    

4.    1        

5.   4 3 7  2 4    

6. 1 3   1 4 1 14    

7.  3 6  3 3 5 11  1 2 

8. 1 5  3 1 2  12  1  

 

линијски превоз 

 

разред Драгојевац 

Орид 

Трбушац 

Орид 

2.  1 

5. 4 2 

6. 7 3 

7. 6 1 

8. 6  

 

 

                                                             организован превоз
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Бројно стање ученика по изборном предмету-матична школа 

ОДЕЉЕЊЕ М Ж Грађ. Верон. 2.језик Изборни УКУПНО 

I1 14 13 2 25   27 

I2 16 11 6 21   27 

I3 7 15 5 17   22 

I4 10 11 7 14   21 

II1 9 16 11 14   25 

II2 13 7 7 13   20 

II3 11 10 6 15                  21 

II4 6 17 7 16   23 

III1 17 8 13 12   25 

III2 13 17 21 9   30 

III3 13 12 14 11   25 

IV1 16 13 15 14  Чувари 

природе 

29 

IV2 15 14 17 12  Чувари 

природе 

29 

IV3 15 14 10 19  Чувари 

природе 

29 

IV4 18 9 11 16  Чувари 

природе 

           27 

V1 16 14 11 19 Нем  30 

V2 13 17 16 14 Нем  30 

V3 15 13 15 13 Нем  28 

V4 16 13 9 20 Нем  29 

VI1 16 14 4 26 Нем/итал  30 

VI2 16 14 13 17 Нем/итал  30 

VI3 16 14 8 22 Нем/итал               30 

VI4 17 13 0 30 Нем/итал  30 

VII1 13 16 15 14 немачки  29 

VII2 15 9 11 13 немачки  24 

 

VII3 12 11 6 17 немачки  23 

 

VII4 

 

13 10 0 23 немачки  23 

VIII1 11 17 16 12 немачки  28 

VIII2 11 17 12 16 немачки  28 

VIII3 18 10 5 23 немачки  28 

 

VIII4 17 

 

13 3 27 немачки   30 
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Бројно стање ученика по изборном предмету – Издвојене јединице 

 

 

ИО М Ж Вер Грађ 2.језик Изб.1 УКУПНО 

I  0 0 0 0   0 

II 1 5 6 0   6 

III 1 0 1 0   1 

IV 1 0 1 0   1 

V5 16 11 27 0 немачки  27 

VI5 14 11 25 0 немачки  25 

VII5 10 5 15 0 немачки  15 

VII6 11 4 15 0 немачки  15 

VIII5 12 12 24 0 немачки  24 

Орид 66 48 114    114 

I 8 2 9 1   10 

II 7 7 14 0   14 

III 7 5 5 7   12 

IV 9 10 19 0  Чувари природе 19 

Мишар 31 24 47 8   55 

II 1 0 1 0   1 

III 2 3 5 0   5 

IV 0 1 1 0  Народна 

традиција 

1 

Мрђен. 3 4 7 0   7 

I 1 2 3 0   3 

II 1 2 3 0   3 

III 0 2 2 0   2 

IV 3 1 4 0  чувари природе 4 

Корман 5 7 12 0   12 

I 2 2 4 0   4 

III 1 1 2 0   2 

IV 0 1 1 0  чувари природе 1 

Предв. 3 4 7 0   7 

II 1 0 1 0   1 

III 1 0 1 0  чувари природе 1 

Миокус 2 0 2 0   2 
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Социјална структура родитеља ученика 

 
Образовна структура родитеља ученика – матична школа 

Одељ. Род- 

итељ 

без 

ош 

ош кв ссс вшс всс Одељ. Род- 

итељ 

Без 

ош 

ош кв ссс вшс всс 

I1 мајка  1  14 7 6 V1 мајка  2 1 13 5 8 

отац  2  14 5 5 отац  1  22 1 5 

I2 мајка  2  12 11 2 V2 мајка    15 4 11 

отац  2 1 13 7 4 отац    16 13  

I3 мајка   2 11 4 3 V3 мајка  2 2 16 2 6 

отац  1 5 11 4 3 отац  2 2 20 1 3 

I4 мајка  1 4 15 2  V4 мајка   2 17 4 6 

отац  1 5 14 2  отац  1 2 21 2 3 

II1 мајка    10  15 VI1 мајка  2 2 16 3 12 

 

отац   2 13 5 5 отац   6 17 2 8 

II2 мајка  1 1 10 2 6 VI2 мајка  2 6 15  6 

отац   1 9 1 7 отац  3 4 10 2 3 

II3 мајка 1 2 5 8 2 3 VI3 мајка   6 16  5 

отац 1 1 3 12 2 2 отац   6 20 2 2 

II4 мајка   4 13 2 4 VI4 мајка  3 6 12 4 5 

отац   3 14  5 отац  2 3 15 3 5 

III1 мајка  1 4 14 2 5 VII1 мајка   5 6 8 5 

отац  1 4 11 5 5 отац   3 14 2 5 

III2 мајка  1 2 11 7 7 VII2 мајка  1 9 11 2 2 

отац  1 4 11 2 9 отац  1 11 7 1 5 

III3 мајка  4 2 10 1 4 VII3 

 

мајка  1 8 6 2 6 

отац  2 8 10  1 отац  1 9 8 2 3 

III4        VII4 мајка 1 1 6 8 3 1 

       отац 1 1 5 9 3 1 

IV1 мајка   1 16 3 6 VIII1 мајка   2 15 1 8 

отац   2 14 3 7 отац   4 18  4 

IV2 мајка    11 4 14 VIII2 мајка   3 17 2 5 

отац   1 17 3 8 отац   7 13 3 4 

IV3 мајка  1 1 19 2 6 VIII3 мајка   6 12 3 6 

отац  2 4 20  3 отац   5 10 4 8 

IV4 мајка  1 3 13 1 11 VIII4 мајка  1 4 15 4 3 

отац   2 18 3 6 отац  1 5 12 4 5 
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Образовна структура родитеља ученика – издвојена одељења 

 

ИО Разред Родитељ без ош ош кв ссс вшс Всс 

 

М
и

ш
ар

 

 

 

1 мајка  1 2 5 1 1 

отац  1 5 3 1  

2 мајка 2 3 2 7   

отац  6  7  1 

3 мајка 1  2 8 1  

отац  2 3 7   

 

 

4 

мајка 2 3 2 9 3  

отац 1 3 7 6  2 

 

Мрђеновац 

 

 

2 мајка   1    

отац  1     

3 мајка   3 2   

отац  1 3 1   

4 
мајка    1   

отац    1   

 

О
р

и
д

 

        

       

2 мајка  2  2 1  

отац  2 3    

3 мајка    1   

отац    1   

4 мајка      1 

отац    1   

 

Корман 

1 мајка  2  1   

отац  1  2   

2 
мајка  2  1   

отац  1 2    

3 

 

 

мајка  1  1   

отац   1 1   

4 мајка  2 2    

отац  1 2 1   

 П
р

ее
д

в
о

р
и

ц
а
 

1 мајка  2  1 1  

отац   2 1 1  

3 мајка    2   

отац    2   

 

4 

мајка  1     

отац   1    

 М
и

о
к
у

с
 

        

       

2 мајка    1   

отац  1     

3 
мајка    1   

отац    1   
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ  ОРИД 

 

Одељ. Родитељ без ош ош кв ссс вшс всс 

 

V5 

мајка 3 11 2 10 1  

отац  7 5 12 2 1 

 

VI5 

мајка 2 9 5 8 1  

отац  5 8 9 1 2 

VII5 
мајка  6 2 7   

отац   4 8 3  

 

VII6 

мајка  2 9 3 1  

отац  6 4 3 1 1 

 

VIII5 

мајка  8 12 3 1  

отац 1 7 10 5 1  

 

   У матичној школи, родитељи ученика су већином запослени, мада је годинама 

уназад, уочен пораст незапослености, тако да тренутно имамао известан проценат 

родитеља који нису запослени или тренутно немају запослење. Од тога је нешто већи 

проценат мајки него очева ученика. Овај податак је тренутан с обзиром на ситуацију на 

тржишту рада. 

   Када говоримо о образовној структури родитеља, уочавамо да је у ИЈ Орид, у 

последњих три године дошло до пада - знатно више је родитеља са само завршеном 

основном школом него ранијих година. 

  9% породица ученика је непотпуно, од тога 13,1% су родитељи разведени, а 

1,3% је један од родитеља преминуо. 

 39% породица живе у сопственим становима, 5,3% су подстанари, док остали 

живе у породичним кућама. 

  У издвојеним одељењима школе, родитељи ученика су већином 

пољопривредници (око 85%), подстанара нема, разведених породица је 5,4 %, а 

непотпуних (смртни случај 1,4%.) 

   У школи, тренутно имамо 25 ученика ромске популације, a9 ученика су у 

хранитељским породицама. Школа брине и помаже деци из осетљивих група –  

расељених, социјално угрожених, деци ромске популације, тешко болесној деци– 

пружајући им помоћ у складу са својим могућностима. Од полугодишта претпрошле 

школске године у школи ради трећи стручни сарадник – социјална радница која ће се, у 

оквиру својих делатности, посебно бавити поменутом децом и њиховим породицама 

/континуирани саветодавни рад, сарадња са институцијама и радионице са ученицима 

којима је приоритетни циљ социјализација, адаптација и разбијање предрасуда којима 

је у основи дискриминација. 
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Пописна листа основних средстава 

 
Матична школа Шабац 

 

Графоскоп - 3  

Дијапројектор- 5 

Основи магнетизма - 1  

Микрометар 0-25 – 2 

Графоскоп ЕТ-1 -1 

Дијапројектор Филип Браун – 1 

Лап топови ASUSPRO5IJT-SX093R – 4  

Лап топ ASUS -2Лап топови Аcer – 4 

Мулти пројектор AcerX1161 SVGA – 4 

Мултим.пројектор-Панасоник -1  

Мулти пројектор ЛГ – 1 

Плафонски носач пројектора за учионице - 3 

Касетофони MPMAN MP CSD27RED BOX -5 

Касетофон ColossusCSS1000B – 1 

 Касетофон Sencor-250 црни – 1 

Касетофон Genius HF-5 1.4000 -1 

Линија Панасоник – 1 

ТВ 55- TOSHIBA- 1 

ТВ Quadro CTV SS X10TXT -1 

Видео рекордер - 1  

Графоскоп преносиви Сава- 1 

Kомпјутери-5  

Монитори-26 

Kомпјутери - 4 

Монитори-4 

Пројекционо платно -1 

ИнтерактивНА табла Dualbord 1279 79 -3 

Школска табла бела- 14  

Школска табла ТУ- 101 250x120 – 1 

Флип Chart табла -3 

Истор.карта- Србија 1804- 1833 -1 

Историјска карта Војна Крајина крајем XVlll века -1 

 Историјса карта-Хабз. Монархија XVl-XVlll -1 

Историјска карта- Турска од XVl-XVlll века -1  

Историјске карте-9 

Зидна карта – Европа- физ.географ-1 

Географске карте зидне -14 

Географски глобус -1  

Модел брода „Маја 3“ – 2 

Модел аута „Буба“ – 2  

Бусола -1Компас -1 

Ласерски показивач – 1 

ЦД- ПС- општа географија -1 

Доскочиште сунђерасто 200×100×50 -1 
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Фудбалска лопта сениор -19  

Рукометна лопта јуниор -19 

Одбојкашка лопта Power 2000 -33  

Сунђерасто доскочиште -1 

Кошаркашка лопта- Спалдинг - 3 

Медицинка гумена 3 кг – 2 

Медицинка-4кг -3 

Медицинка гумена 5 кг-2 

Гимнастички обручи – 10  

Пластични чуњеви – 4 

Пластични чуњеви од 4 ком. – 2 

Пластични чуњеви за вежбање 36 цм – 12 

Пластични чуњеви 3 сета Палице 100х2,5 цм – 12 

Вијаче 2 м -12 

Вијаче од 3 м- 12 

Кошаркашка лопта-Специјал -17  

Одбојкашка лопта- Малби -3 

Фудбалска лопта Гума -5  

Чуњеви за вежбе -12 

Вијаче -10 

Штафетне палице -12 

Дигиталне штоперице -2 

Лопта за одбојку гумена -10 

Фудбалска лопта-кожа -1  

Струњача школска- 10 

Препоне ниске – 10 

Летвице за скок у вис – 2 

Рекети за банбинтон пар са лоптом– 10  

Стартни блок – 5 

Тренажне мердевине – 2 

Пилатес лопте средње – 10 

Гумене кугле 3 кг- 5  

Гумене кугле 4кг- 5 

Гумене кугле 5 кг- 4 

Маркер мајице – 24 

Татани – 25 

Врећа за 12 лопти – 12 

Мини гол – 2  

Ручни семафор – 2 

Пумпе за лопте- 2 

Мреже за рукометне голове – 2 

Рекет за стони тенис – 10  

Мреже за одбојку – 2 

Антена за одбојкашку мрежу пар-1  

Сталци за равнотежу-4 

Препоне ниске пластичне-1 сет 

 Гимнастички обруч – 3 

Кошаркашка лопта-кожа -1 

Сто за стони тенис – 3 

Канап за пењање-4 
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Микроскоп конус Science -1Шах- фигуре, сатови, табле -15  

Троуглови -17 

Шестар ( вакум) -14 

Лењир школски -12 

Угломер школски -2 

Шестар ( магнетни) -2 

Троугао школски (45/45) 4  

Троугао школски (30/ 60) -2 

Пано плута 1 

Блок флаута -(фрулица)-8 

Нотатон -5 

Тамбурин (даире)-1 

Маракас (звечка)-1 

пар Прапорци – 1 

Хроматски звончићи - 1 

Огласна табла велика-1 

Огласна табла мала -3 

Конструкција за вратило(2 стуба,притка,затезачи) 

Мало монтажно вратило Шведска клупа -1 

Шведски сандук -1 

Козлић -1 

Одскочна даска-1 

Струњаче пластичне-10 

Сунђери за скок увис -3 

Конструкција за скок увис (2 сталка,летвица) 

Штампач у боји HPOFFICEJET 4500  

Desktop -1 Рутер за интернет (ReinkJet) -1 

Ресивер за видео надзор 8-канални -1 

Климе разне -11 

Wireless уређај (Asus)-1  

DVDVIVAXK-430 -1 

YAMAHA стерео тјунер -1  

Појачало ТОА -1 

Микрофон ТОА -1 

Спољашњи водоотпорни звучници – 4 

Рачунска машина OLYMPIACDP 5212 -1  

Фотокопир апарат CanonIR 1600 -1 

Фотокопир апарат CanonNP 6317 -1 

Пианино(Petrof) -1 
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Орид 

 

Орашац 

 

Корман 

 

Мишар 

 

Миокус 

 

Мрђеновац 

 

Предворица 

Школска таб.зе-7 

Гимнастички 

козлић -1 

Струњаче -4 Сто 

сто-тени - 3 

Рекети тенис-3 

Пумпе за лоп-2 

Комјутери-4 

монитори -21 

Штампач-1 

Видео надзор-1 

Табла бела маг-

10 Угломер-3 

Троугао-4 

Шестар-3 

Лењир-1 Глобус-

1 

Синтисајзер-1 

Пано-9 

Геогра.карте -9 

Истор.карте-7 

Микроскоп -1 

Ради ЦД Philips 

бели -1 

Препоне -8 

Штаф.пали. -6 

кг медицин.-3 

кг медици. –3 

кгмедицин.–3 

Гим.обручи -10 

Пла. чуњеви -2 

Пластични чуње. 

за веж -8 

Палице -10 

Вијаче 2м-16 Лет 

скок у вис-4 Лоп-

кошар. -10 

Лопте рук. -13 

Лопта одб.-13 

Лопте за фуд -13 

Рекети за 

банбинктон -18 

Мрежа одб-2 

Мрежа рук.-2 

Антена одб.-1 

Стартни блок -3 

Тренаж. мерд.-1 

Кугле 3 кг-1 

Кугле 4 кг-1 

Мрежа за рук.-2 

Обручи -8 

Канап за над.-2 

Даска за бала.-2 

Зелена табла-1 

Шестари -1 

Троуглови -1 

Компјутер-2 

Географска 

карта-2 

Пано-3 Радио-

1 Лопте-4 

Лењири -1 

Quadrocs- 

027црв. -1 

Лопта одб.-1 

Лопте пилат.-

2 Вијаче 2м- 2 

Лоп за фуд -1 

Лопт рук. -1 

Рекети за 

банбинк-2 

Обручи -2 

Лопти тка-3 

Јеж лопте-3 

Палице за р.г.- 

2 

Лоп-кошар. -1 

Зелена табла-2 

Компјутери-4 

Географска 

карта-2 

Касетофон-1 

Шестар-1 

Троугао-2 

Угломер-1 

Лењир-1 

Касетофон 

Grunding сиви 

-1 

Лопта одб.-2 

Лопте пил.-4 

Вијаче 2м-4 

Лоп за фуд -2 

Лоп за рук. -2 

Рекети за 

бамбинкт. -3 

Чуњеви-2 

Палице-2 

Обручи -4 

Палице за р.г.- 

4 

Лоп-кошар. -4 

Зелене табле -3 

Школска табла- 

бела-2 

Шестар-1 

Троугао-1 

Лењир-1 

Географска 

карта-1 Лопта-1 

Зидни пано у 

бојама -5 

Комјутери-4 

Монитора-16 

Радио – Vivax 

цд –1 

Лопта одб.-4 

Лопте пилат.-4 

Вијаче 2м-8 

Лопте за фуд -4 

Лопте рук. -4 

Рекети за 

бамбинктон -6 

Чуње. за веж -4 

Палице за чу -4 

Обручи -4 

Палице за р.г.-8 

Лоп-кошар. -2 

Зелена табла -1 

Бела табла-1 

Телевизор-1 

Комјутер-1 

Географска 

карта- 1 

Пано-2 Шестар-1 

Троугао-1 

Лењир-1 

Струњаче-1 

Лопта одб.-1 

Лопте пилат.-2 

Вијаче 2м- 2 Лоп 

за фуд -1 Лопт 

рук. -1 

Рекети за 

банбинк 

-2 

Обручи -2 Лопти 

тка-4 Јеж лопте-3 

Палице за р.г.-2 

Лоп-кошар. -1 

Зелене табле -4 

Компјутери-3 

Географска 

карте 

– 2 

Шестар-1 Лењир 

-1 Троугао-1 

Лопте-5 

Радио ЦД 

AiwaCSD-TD 

39– 

1 

Лопта одб.-2 

Лопте пилат.-4 

Вијаче 2м- 4 

Лоп за фуд -2 

Лопте рук. -2 

Рекети за 

банбинктон-3 

Чуње.за веж-2 

Палице -2 

Обручи -4 

Палице за р.г.-4 

Лоп-кошар. -2 

Зелена табла -2 

Троуглови -1 

Географска 

карта- 1 

Панои-2 

Комјутер-5 

Угломери -1 

Шестари-2 

Лопте-2 

РадиоЦД Quadro 

cs-027црв – 1 

Лоптаодб.-1 

Лоптепилат.-2 

Вијаче 2м-2 

Лопзафуд-1 

Лоптрук. -1 

Рекетизабанбинк 

-2 

Обручи -2 

Лоптитка-3 

Јежлопте-4 

Палицезар.г.-2 

Лоп-кошар. -1 



24 

 

Кадровски услови 

 

Квалификациона структура запослених радника 
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о
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н
и

ц
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в

ег
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VII 22 43 5 2 2   74 

VI 5 4      9 

IV  1   1   2 

III,II      2 5 7 

I       11 11 

Свега 27 48 5 2 3 2 16 103 

 

Наставно и друго особље школе (радно искуство у годинама) 

 

Радници школе 
до 10 г. 11-20 г. 21-25 г. 26-30 г. 31-35 г. 36-40 г. СВЕГА 

м+ж 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 

Директор          1    1 1 

Помоћник 

директора 
  1          1  1 

Стручни 
сарадници 

 2  1      2    5 5 

Разредна 

настава 
 2  10 2 6 2 2  2  1 4 23 27 

Предметна 

настава 
8 16 2 11 2 2 2 1 2 2   16 32 48 

Административ 

ни радници 
 1            1 1 

Технички 

помоћни 

радници 

 
4 1 4 

 
1 1 2 

 
2 1 

 
3 13 16 

СВЕГА 6 29 6 28 4 6 4 7 3 9 1 4 24 83 103 
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Организација рада школе 

Значајни датуми који ће се обележити ушколи 

Р.б. ДОГАЂАЈ Датум задужен 

1. Добродошлица првацима септембар директор 

2. Чивијада 21–23.септембар Марица Пријовић 

3. Европски дан језика 25.септембар Наталија Бајић 

4. Међународни дан старих особа 1.октобар Јасмина Богојевић 

5. Дечја недеља 1 –7.октобар   Рада Гајић 

6. Рођење Михаила Пупина 9. октобар Биљана Гајић 

7. Светски дан правилне исхране 16. октобар Мирјана Теодоровић 

8. Дан Примирја у 1. светском рату новембар Марко Илић 

9. Светски дан борбе против СИДЕ 1.децембар Јасмина Богојевић 

10 Свети Никола 19.децембар Одељењске старешине 

11. Нова година 31.децембар одељењске старешине 

12. Божић 7.јануар вероучитељи 

13. Школска слава Свети Сава 27.јануар вероучитељи 

14. Национали дан без дуванског дима 31. јануар Мирјана Теодоровић 

15. Дан безбедног Интернета 11.фебруар Снежана Мраовић 

16. Дан заљубљених 14.фебруар Наставници ликовног 

17. Сретење Фебруар учитељи 

18. Мамин празник 8.март учитељи 

19. Светски дан вода 22.март Мирјана Теодоровић 

20. Светски дан борбе против 

туберкулозе 

24.март биолози 

21. Светски дан здравља 7.април Мирјана Теодоровић 

22. Дан планете Земље 22.април Милена Мирчић 

23. Ускрс Април вероучитељи 

24. Дан девојчица / дечака Април Снежана Мраовић 

25. Светски дан Црвеног крста 8.мај Јасмина Богојевић 

26. Међународни дан физичких 

активности 

10.мај Жељко Пакић 

27. Светски дан без дувана 31.мај Милена Мирчић 

28. Дан школе 18. март Светлана Тошић 

29. Јевремови дани Мај сви наставници и 

учитељи саадекватним 
садржајем 

30. Светски дан заштите животне 

средине 

5.јун Мирјана Теодоровић 

31. Поздрав будућим првацима Јун учитељи 4.разреда 

32. Дарвинов дан Јун Милена Мирчић 
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Школски календар 

 
 На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19и 6/20), 

министар просвете,наукеи технолошког развоја доноси 

П Р А В И Л Н И К  

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

( „Службени гласник РС – Просветни гласник‖, број 5/20 од 17.6.2020. године) 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2020/2021. годину.  

Члан 2. 
Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

Члан 3. 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два 

полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. 

јануара 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године.  

Друго полугодиште завршава се упетак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно 

у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4. 
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до 

седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана. 

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 

дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 

седмица, односно наставних дана. 

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом 

рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и 

здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом 

рада, буду равномерно распоређени.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када 

због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у 

седмици буде заступљен утврђен број пута. 

Члан 5. 
 План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се 

према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са 

законом. 

 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних 

дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних 

седмица, односно наставних дана. 

 

Члан 6. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст. 

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 

2020. године 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31. децембра 2020. године, а 

завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. године, 

а завршава се ууторак, 16. фебруара 2021. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. 

године. 
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За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 21. јуна 2021. 

године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст 

почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. 

Члан 7. 
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се 

празнује радно Дан сећања на српске жртве у  Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан 

сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и 

Видовдан – спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети 

Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на 

Косовску битку 28. јуна 2021. године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве 

у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату иДан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

 Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника. 

 

 

 

 

Члан 8. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане 

следећих верских празника, и то:  

 1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 

20.  јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници јеврејске заједнице – 28.  септембра 2020. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару – 25. децембра 2020. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 

7. јануара 2021. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском 

и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 2. 

априла до 5. априла 2021. године;  православни од 30. априла до 3. маја 2021. године). 

Члан 9. 

 Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани 

у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен 

програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању 

такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину. 

 За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни. 

 

Члан 10. 

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне 

дане у којима су остварене екскурзије.  

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који 

утврди годишњим планом рада. 

Члан 11. 
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, 

школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом 

рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2021. године. 

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела 

сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим 

правилником.  
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Члан 12. 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у 

суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. 

јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године. 
 

Члан 13. 

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. 

годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – 

Просветном гласнику”.  

 

Број: 110-00-00151/2020-04 

 

У Београду, 5. јуна 2020. године 

 

Министар 

Младен Шарчевић 

 

 

 У четвртак, 18.марта 2021. године биће обележен Дан школе. Тај дан ће бити 

нерадни а одрадиће се у суботу. 

 За Светог Николу часови ће бити скраћени на 30 минута 

 Једнодневне ученичке екскурзије реализоваће се у априлу и мају, ако 

епидемиолошки услови буду дозволили, а за ученике осмог разреда у октобру или 

априлу. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
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Ритам рада у току школске године 

(наставни периоди и распусти) 

 

Ред.бр. Трајање рада и одмора 
Трајање 

од до 

1. 
Образовно-васпитни рад у првом 

полугодишту 

01.09.2019. 

 

29.01.2021. 

 

2. Зимски распуст- први део 31.12.2020. 08.01.2021. 

3. 

 
Зимски распуст-други део 01.02.2021. 16.02.2021. 

4. 

 

Образовно-васпитни рад у другом 

полугодишту 

 

17.02.2021. 
04.06.2021. 

18.06.2021. 

5. 

 

Пролећни распуст 

 
30.04.2021. 07.05.2021. 

6. 
Летњи распуст 

 

2.06. 2021. 

23.06.2021. 

31.08.2021. 

31.08.2021. 

 

 Матична школа ће радити у две смене (пре подне и по подне) тако што ће се 

сваке недеље ротирати, односно ученици од 1. до 4. разреда почеће школску годину у 

поподневној смени, а ученици од 5. до 8. у преподневној смени и ротираће се сваке 

следеће недеље. У осталим ИJ  сви раде пре подне осим у ИЈ Мишар која ради као и 

матична школа /по сменама/..  

 У ИЈ Орид и ове школске године се наставља са реализацијом пилот пројекта 

„Обогаћени једносменски рад” у току првог полугодишта по утврђеном распореду 

активности са две групе ученика. 

 

НАПОПМЕНА: У условима пандемије, у матичној школи направљен је нови 

распоред, на основу упутстава које је проследило Министарство просвете, а у 

складу са специфичностима школе. 
 

Ритам рада у току наставног дана 

 

I смена 

матична 

школа 

Шабац 5 - 8. 

матична школа 

Шабац 1- 4. 

Мишар и 

Миокус 

остала 

издвојена 

одељења 

издвојено 

одељење 

Oрид 

1. час 07:15-08:00 07:30-08:15 7:30-8:15 8:00-8:45 7:30-8:15 

2. час 08:05-08:50 08:20-09:05 8:20-9:05 8:50-9:35 8:20-9:05 

3. час 09:10-09:55 9:20 – 10:05 9:10-9:55 9:50-10:35 9:20-10:05 

4. час 10:00-10:45 10:10 – 10:55 10:10-10:55 10:40-11:25 10:10-10:55 

5. час 10:50-11:35 11:00 – 11:45 11:00-11:45 11:30-12:15 11:00-11:45 

6. час 11:40-12:25 11:50 -12:35 11:50-12:35  11:50-12:35 

7. час 12:30-13:15  12:40-13:25  12:40-13:25 

8.час 13:20-14:05     
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                       Распоред звоњења у условима ванредне ситуације 

                                                            Млађи разреди 

 

 

 

 

 

 

 

Старији разреди 

 

II смена 
матична школа 

Шабац 1 -4. 

Матична школа 

Шабац 5 -8. 

ИО 

Мишар 

1. час 13:30-14:15 13:00-13:45 12:00-12:45 

2. час 14:20-15:05 13:50-14:35 12:50-13:35 

3. час 15:20-16:05 14:55-15:40 13:50-14:35 

4. час 16:10-16:55 15:45-16:30 14:40-15:25 

5. час 17:00-17:45 16:35-17:20 15:30-16:15 

6.час 17:50-18:35 17:25-18:10  

7.час  18:15-19:00  

8.час  19:05-19:50  

час прва група час друга група 

1. 7:30-8:00 1. 10:15-10:45 

2. 8:05-8:35 2. 10:50-11:20 

3. 8:50-9:20 3. 11:35-12:05 

4. 9:25-9:55 4. 12:10-12:40 

1.час 13:00-13:30 

2.час 13:35-14:05 

3.час 14:20-14:50 

4.час 14:55-15:25 

5.час 15:35-16:05 

6.час 16:15-16:45 

7.час 17:00-17:30 

8.час 17:35-18:05 

9.час 18:10-18:40 

10.час 18:45-19 
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ДАНИ  ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ: 

 

    У школи су одређени и термини ОТВОРЕНИХ ВРАТА када родитељи, 

односно, старатељи могу да присуствују образовно васпитном раду. 

У првом полугодишту то су: 

среда 23. 9. 2020.четвртак 22.10. 2020.петак 20.11.2020. понедаљак 21.12. 2020.  и 

уторак 19.1. 2021. 

 

 

У другом полугодишту то су: 

понедељак 22.02.2021. уторак 23.03.2021. среда 21.04.2021. четвртак 14.5.2021. и  

петак, 4.6.2021. 

  Распоред часова редовне наставе, додатне, допунске као и слободних 

активности саопштава се 1.9.2020. године свим ученицима школе. 

   НАПОМЕНА: у условима пандемије ове активности се обављају on line. Дан 

отворених врата, у овим условима, неће моћи да се реализује. 
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План дежурства дежурних наставника 

 

Млађи разреди 

 

Дежурство пре почетка наставе и за време великог одмора 

 

 Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Место 

дежурства 

(учитељи 

одељења са 

индексом 1) 

(учитељи 

одељења са 

индексом 2) 

(учитељи 

одељења са 

индексом 3) 

(учитељи 

одељења са 

индексом 4) 

У 

циклусима 

од 4 

седмице 

смењују се 

учитељи од 

индекса 1 

до индекса 

4 

Главни улаз 

у школу 

Бранислав 

Сарић 

Радмила 

Гајић 

Миланко 

Бошковић 

Катарина 

Ђурђевић 

Место поред 

фонтане 

Дејан 

Макевић 

Катарина 

Гајић 

Драгица 

Мереник 

Светлана 

Грујић 

Главни улаз 

у 

фискултурну 

салу  

Сандра 

Качаревић 

Јања 

Живковић 

Тања 

Пакљанац 

Оливера 

Живановић 

Ана 

Бирчаковић 

Улаз у 

фискултурну 

салу код 

продуженог 

боравка 

Драгица 

Пешић 

Милена 

Николић 

Лазаревић 

Вера 

Милићевић 

Биљана 

Милосављевић 

Дежурство током малих одмора 

Ходник - 

приземље 

Драгица 

Пешић 

Бранислав 

Сарић 

Катарина 

Гајић 

Радмила 

Гајић 

Вера 

Милићевић 

Миланко 

Бошковић 

Светлана 

Грујић 

Катарина 

Ђурђевић 

У 

циклусима 

од 4 

седмице 

смењују се 

учитељи од 

индекса 1 

до индекса 

4 

Ходник - 

спрат 

Сандра 

Качаревић 

Дејан 

Макевић 

Јања 

Живковић 

Милена 

Николић 

Лазаревић 

Драгица 

Мереник 

Тања 

Пакљанац 

Оливера 

Живановић 

Ана 

Бирчаковић 

Напомена: на главном улазу у школско двориште (у време трајања великог одмора) 

дежура домар школе; испред ученичких тоалета у приземљу и на спрату дежура по 

један помоћни радник/радница.  
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Старији разреди 

 

Места 

дежурства 

пре почетка 

наставе и за 

време малих 

одмора: 

Приземље – 

ходник 

испред 

учионица 

бр. 1, 2, 3, 4 

и 5 

Приземље 

– ходник 

испред 

портирнице 

и главног 

улаза 

Приземље - 

ходник код 

кухиње и 

учионица 

бр. 6 и 7 

Спрат – 

ходник 

испред 

учионица 

бр. 8, 9, 10, 

11 и 12 

Спрат – 

ходник 

испред 

степеништа 

Места 

дежурства за 

време 

великог 

одмора 

Главни улаз 

у школско 

двориште и 

школски 

плато 

Школски 

терени 

Ходник код 

кухиње и 

учионица 

бр. 6 и 7 

Приземље Спрат 

 

 Напомена: на главном улазу у школско двориште (у време трајања великог 

одмора) дежура домар школе; испред ученичких тоалета у приземљу и на спрату 

дежура по један помоћни радник/радница. По завршетку одмора, ученицима се врши 

дезинфекција руку, на улазним вратима. 

 

             На почетку сваког месеца директор школе у договору са предметним 

наставницима доноси месечни распоред дежурства, односно одређује наставнике који 

према датом распореду дежурају на одређеним местима. 

            У условима пандемије, свим особама које улазе у зграду школе, помоћни 

радник мери температуру и врши дезинфекцију руку. 

 

Издвојено одељење ОРИД 

 

Млађи и старији разреди 

 

Места дежурства пре 

почетка наставе и за 

време малих одмора: 

Приземље – ходник 

испред главног улаза у 

школу 

Приземље – 

ходник код 

дежурних 

ученика 

Спрат, 

према потреби 

Места дежурства за 

време великог одмора 

Главни улаз у школско 

двориште и школски 

плато 

Школски 

терени 

Приземље – 

ходник код 

дежурних ученика 

 

   Напомена: на главном улазу у школско двориште (у време трајања великог 

одмора) дежура домар школе; испред ученичких тоалета у приземљу дежура по један 

помоћни радник/радница. По завршетку одмора, ученицима се врши дезинфекција 

руку, на улазним вратима. 

   У условима пандемије, свим особама које улазе у зграду школе, помоћни 

радник мери температуру и врши дезинфекцију руку. 

   На почетку сваког месеца директор школе у договору са предметним 

наставницима доноси месечни распоред дежурства, односно одређује наставнике који 

према датом распореду дежурају на одређеним местима. 

    Дежурство наставника у осталим издвојеним одељењима у Мишару, Корману, 

Мрђеновцу, Миокусу и Предворици обављају наставници разредне наставе 

свакодневно, будући да у највећој мери и сами у континуитету 5 дана у недељи 

проводе време са ученицима у настави. 
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Распоред часова за Основну школу „Јеврем Обреновић― Шабац 

Р
.б

. 

Наставници 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
Лазић  
Зорица 

СЈ  2 

52 

4 

54 

 
 

 
 

4 

54 

7 

63 

2 

52 

6 

62 
  

7 

63 

4 

54 

2 

52 

6 

62 
 

 
 

4 

54
 

7 

63
 

2 

52 
 

6 

62 
 

6 

62 

7 

63
 

4 

54
 

2 

52 

   

2. 
Топић 

Славица 
СЈ  

5 

61 

13 

83
  

11 

81 

 
 13 

83
 

 11 

81 

5 

61 
 

13 

83
  

    
 

 
 

  5 

61 

13 

83
 

11 

81 
 

13 

83
  

5 

61 

11 

81 

  

3. 
Тошић 

Светлана 
СЈ 

4 

74 
  

9 

71 
 

10 

72 
 

9 

71 

12 

82 

4 

74 
 

10 

72 

14 

84 
 

9 

71 

14 

84 

10 

72 

4 

74 

12 

82 
  

10 

72 

12 

82 
 

14 

84 
  

10 

72 

12 

82 

9 

71 

14 

84 

1 

74 
 

4. 
Туменко 
Наташа 

СЈ 
3 

53 
 

1 

51 
  

 
 

8 

64 
 

3 

53 

1 

51 

3 

73 
 

1 

73 

1 

51 

3 

53 

8 

64 
 

 
 

1 

51 

3 

53 

8 

64 

1 

73 
 

1 

73 

8 

64 

3 

53 
 

1 

51 

3 

73 
  

5. 
Ђурђевић 

Катарина 
ЕЈ      

 
 

3 

53 

2 

52 

7 

63 

4 

54 

6 

62 

5 

61 
        

1 

51 

3 

53 
 

4 

54 
 

1 

51 

5 

61
 

2 

52 

6 

62 

7 

63
 

7 

63 
 

6. 
Машић 

Јасмина 
ЕЈ  

4 

74 
 

8 

64 
 

 
 

11 

81 

9 

71 
 

12 

82 

14 

84 

8 

64 
   

13 

83 

12 

82 

9 

71 
 

11 

81 
 

13 

83 

10 

72 

1 

73 

4 

74 
 

14 

84 

3 

73 

10 

72 

8 

64 
  

7. 
Бајић 
Наталија 

НЈ 
8 

64 

14 

84 

7 

63 

1 

51 

12 

82 

13 

83 
  

13 

83 
 

2 

52 
 

12 

82 

1 

51 

8 

64 

11 

81 
 

7 

63 

14 

84 
 

5 

61 

11 

81 
      

5 

61 
 

2 

52 
  

8. 
Лукић 

Ђурђија 
НЈ   

9 

71 
 

6 

62 

1 

73
 

 
 

 
      

  
   

6 

62 

4 

74 
 

9 

71 

10 

72 
 

 
  

1 

74 
 

3 

73 

10 

72 

9. 
Живић 

Сања 
НЈ      

 

  

3 

53
 

4 

54
      

  
 

 
    

4 

54
 

3 

53
  

 
      

10. 
Милутиновић 

Тања 
ИЈ  

   
 

 
 

    
  

 
  

 
 

7 

6 
      

7 

6 
       

11. 
Бабовић 

Димитрић Анастасија ЛК 
10 

72 

6 

62 

8 

64 

7 

63 

1 

51 

 

       

5 

61 

2 

52 

 1 

73 

13 

83 

 

       

11 

81 

9 

71 

3 

53 

4 

54 

1 

74
 

12 

82 

14 

84 

12. 
Максимовић 
Љубица 

МК      

 

 
4 

74
 

1 

51
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

   
 

   
 

 
  

13. 
Пријовић 

Марица 
МК  

 
 

11 

81 

5 

61 

8 

64
 

 
 

  3 

53
 

7 

63 

3 

73 
  

4 

54
 

 10 

72 

 
    14 

84
 

12 

82 

9 

71
 

 2 

52
 

6 

62 

13 

83
  

14 

84
 

 

14. 
Јеврић 
Јелена 

И 
4 

54
 

1 

51
 

 3 

53
 

2 

52
 

 
  8 

64
 

6 

62
 

 5 

61
 

7 

63
  

12 

82
 

13 

83
 

11 

81
 

14 

84
 

 
 8 

64
 

 6 

62
 

7 

63
 

5 

61
 

 13 

83
 

11 

81
 

14 

84
 

12 

82
 

6 

62
 

  

15. 
Милошевић 

Гордана 
И  

    
 

       

9 

71
 

10 

72
 

  
 

 
 

 
       

  10 

72
 

9 

71
 

 

16. 
Павловић 
Ивана 

И  
    

 
    3 

73 

4 

74
 

      
 

 

1 

73 
  

4 

74 

         

ГВ  
        

 
        

 
 

 
   

 3 

534 

       

17. 
Бошковић 

Раде 
Г    

5 

61 

1 

73
 

7 

63 
 

3 

73
 

6 

62
 

9 

71 

4 

74
 

  2 

52
 

 8 

64
 

1 

51
 

4 

54
 

 
 7 

63
 

 9 

71
 

8 

64
  

10 

72 

1 

74 

6 

62
 

10 

72 

3 

53
 

 5 

61
  

18. 
Чекић 

Светозар 

Г 
13 

83
 

11 

81
 

12 

82
 

14 

84
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

   
   

 
 

13 

83
 

14 

84
 

12 

82
 

11 

81
  

ГВ     
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

   

9 

71 
 

 
    

19. 
Гајић 

Биљана 
Ф 

14 

84 

7 

63 

6 

62
 

1 

73 

13 

83 

12 

82 
 

10 

72
 

11 

81 

12 

82 
 

 
 

  6 

62
 

7 

63 

5 

61
 

4 

74 
 

10 

72
 

14 

84 

1 

73
 

13 

83
 

11 

81
  

4 

54
 

1 

74
 

  5 

61
 

  

20. 
Илић 
Срећко 

Ф   
 

  

 

  
 8 

64 

9 

71 
      

  
 

   
  

 
  

9 

71 

8 

64 
  

 

21. АрсеновићДрагољуб М 
1 

51
 

1 

73
 

2 

52
 

4 

54
 

9 

71
 

 

 
2 

52
 

4 

54
 

3 

73
 

 1 

51
 

9 

71
    

9 

71
 

1 

73
 

 
 

2 

52
 

4 

54
 

1 

51
  

2 

52
 

 2 

52
 

4 

54
 

1 

51
 

3 

73
 

9 

71
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План дежурства у предметној настави 

ПОНЕДЕЉАК: 

1) Бајић Наталија;  

2) Јеврић Јелена 

3) Гајић Биљана 

4) Злокас Милош 

5) Кекић Маргита; 

 

УТОРАК: 

1) Топић Славица 

2) Тошић Светлана 

3) Машић Јасмина 

4) Недељковић Слађана 

5) Васић Предраг 

 

СРЕДА: 

1) Лазић Зорица 

2) Бабовић Димитрић Анастасија 

3) Бошковић Раде 

4) Божић Јелена 

5) Симић Михаило 

 

ЧЕТВРТАК: 

1) Лукић Ђурђија 

2) Арсеновић Драгољуб 

3) Теодоровић Мирјана 

4) Бркић Александар 

5) Лукић Ненад 

 

ПЕТАК: 

1) Туменко Наташа 

2) Ђурђевић Катарина 

3) Пријовић Марица 

4) Мирчић Милена 

5) Петровић Александар 
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План основног образовања и васпитања 

разредна настава (1 – 4. разреда) 
 

Р а з р е д I II III IV укупно 

Фонд часова нед год нед год нед год нед год нед год 

О 

Б 

А 

В 

Е 

З 

Н 

И 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 

Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 7 252 

Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 

Свет око нас 2 72 2 72     4 144 

Природа и друштво     2 72 2 72 4 144 

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 

Физичко и здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 12 432 

И 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

Верска настава/грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 

Народна традиција       1 36 1 36 

Чувари природе       1 36 1 36 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

Бр. Облик ов рада Први раз. Други раз. Трећи раз. Четврти раз. 

нед год нед год нед год нед год 

1. Редовна наст. 20 720 22 792 22 792 22 792 

2. Пројектна 

настава 

  1 36 1 36   

3. Дигитални свет 1 36       

4. Допунска наст 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Додатни рад       1   36 

6. Настава у 

природи 

7 до 10 дана 

годишње 

7 до 10 дана 

годишње 

7 до 10 дана 

годишње 

7 до 10 дана 

годишње 

 

Остали облици образовно - васпитног рада 

 

Бр. Остали обл. 

Ов рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 

активности 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3.  Екскурзија  1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 
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План основног образовања и васпитања – предметна настава 

(V-VIII разреда) 

 

 
Облици о-в рада којима се остварују обавезни и изборни наставни пр. 

Бр. Облик ов рада Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

нед год нед год нед год нед год 

1. Редовна наст. 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне активности (СЖУП, 

ЦСВ, Домаћинство, Шах, ЧП, ХиО) 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Допунска наст. 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Остали облици образовно васпитног рада 

Бр. Облик ов рада Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

нед Год нед год нед год нед год 

1. Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Ваннаставне активности 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија 1 дан 1 дан 1дан 2 - 3 дана 

Р а з р е д V VI VII VIII укупно 

Фонд часова нед год нед Год нед год нед год нед год 

О 

Б 

А 

В 

Е 

З 

Н 

И 

 

П 

Р. 

 

 

 

 

Српски језик и књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136 17 604 

Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 

Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 5 178 

Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 5 178 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 7 248 

Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 7 248 

Физика   2 72 2 72 2 68 6 212 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 16 568 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 

Хемија     2 72 2 68 4 140 

Инфор. и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 4 142 

Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 

Физичко и здравствено 

васпитање 2 72+54 2 72+54 3 108 3 108 10 360+108 

И 

З 

Б 

О 

Р 

Н 

И 

 

П 

Р. 

 

Верска настава 

/грађанско васпитање 
1 36 1 36 1 36 1 34 4 142 

Други страни језик - 

немачки 
2 72 2 72 2 72 2 68 8 284 

Други страни језик- 

италијански 

  2 72     2 72 
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Годишњи фонд часова наставних предмета по разредима 

 
 

 
наставни предмети 

I II III IV Свега V VI VII VIII свега укупно 

5одељ. 5одељ. 6одељ. 9 одељења 25одељ. 5 одељ. 5одељ. 6 одељења 5одељења 21 одељења 46 одељења 

Српски језик и књижевност 900 900 1.080 1.620 4.500 900 720 864 680 3.164 7.664 

Енглески језик 360 360 432 648 1.800 360 360 432 340 1.492 3.292 

Ликовна култура 180 360 432 648 1.620 360 180 216 170 926 2.546 

Музичка култура 180 180 216 324 900 360 180 216 170 926 1.826 

Свет око нас 360 360   720     720 720 

Природа и друштво   432 648 1.080     1.080 1.080 

Историја      180 360 432 340 1.312 1.312 

Географија      180 360 432 340 1.312 1.312 

Физика       360 432 340 1.132 1.132 

Математика 900 900 1.080 1.620 4.500 720 720 864 680 2.984 7.484 

Биологија      360 360 432 340 1.492 1.492 

Хемија        432 340 772 772 

Техника и технологија      360 360 432 340 1.492 1.492 

Физичко и здравствено 

васпитање 
540 540 648 972 2.700 540 540 648 510 2.230 4.930 

Информатика и 

рачунарство 
     180 180 216 170 746 746 

Дигитални свет 180    180     180 180 

Пројектна настава  180 216  396     396 396 

 
свега 

3.600 3.780 4.536 6.480 18.396 4.500 4.680 6.048 4.760 22.356 36.388 
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изборни предмети I II III IV Свега V VI VII VIII Свега Укупно 

 5 

одељења 

5 

oдељења 

6 

одељења 

9 

одељења 

25 

одељења 

5 

одељења 

5 

одељења 

6 

одељења 

5 

одељења 

21 

одељења 

46 

одељења 

Чувари природе    324 324      324 

Народна традиција    324 324      324 

Немачки језик      360 360 432 340 1.492 1.492 

Италијански језик       360    360 

Грађанско васпитање 5гр.180 4гр.144 4гр.144 4гр.144 612 2гр.72 1гр.36 2гр.72 2гр.68 248 860 

Верска настава 5гр.180 4гр.144 5гр.180 8гр.288 792 4гр. 144 5гр.180 5гр.180 4гр.136 640 11.432 

СНА-шах      72    72 72 

СНА-чувари природе      108 72   180 180 

СНА-хор и оркестар       72   72 72 

СНА-свак.живот у 

прошлости 

      36 72 34 142 142 

СНА-цртање, 

сликање, вајање 

       144 68 212 212 

СНА-домаћинство         68 68 68 
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Рекапитулација поделе годишњег фонда часова у оквиру 24 сата 

непосредног рада са ученицима 

 

Редни број Облици образовно-васпитног рада I-IV V-VIII Свега 

1. Обавезни редовни наставни предмети 19.332 22.604 41.936 

Редовна 

настава 

Страни језик -немачки  1.496   1.496 

Страни језик -италијански  72       72 

Пројектна настава 504  504 

Дигитални свет 252  252 

Обавезне физичке активности    

2. Час одељењског старешине 864 748 1.612 

3. 

Изборни 

предмети и 

слободне 

наставне 

активности 

 

Грађанско васпитање 576 212 788 

Православни катихизис -веронаука 720 720 1.440 

Чувари природе 252 144 396 

Народна традиција 36  36 

Домаћинство  68 68 

Шах  72 72 

Свакодневни живот у прошлости  72 72 

Цртање, сликање, вајање  212 212 

4. Допунска настава 1.332 1.272 2.604 

5. Додатна настава 216  930 1.146 

6. Слободне активности, ваннаставне активности  1.080  1.080 

7. 

секције 

Луткарство 36  36 

Атлетска   36 36 

Фудбалска   36 36 

Одбојкашка   36 36 

Кошаркашка   36 36 

Саобраћајна  36 36 
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Информатичка   144 144 

Драмска   36 36 

Новинарска   36 36 

Литерарна   72 72 

Географска   72 72 

8. 
Припремна настава  за матурски испит и 

такмичења 

 732 732 

9. Културна и јавна делатност  684 684 

10. Слободне активности у продуженом боравку  108 108 

11. Хор (мали и велики) 36 36 72 

 СВЕГА 25.236 30.722 55.958 

 
 

 

 У школи ће бити организовани поправни, разредни, пробни матурски испит и 

матурски испит. Поправни испити биће организовани у јунском року за ученике осмог 

разреда и крајем августа за остале. Разредни испити ће бити организовани по потреби, 

за ученике који изостају са наставе због здравствених и других разлога, или за ученике 

који су дошли из друге срединеи уче страни језик који се не учи код нас у школи 

(француски, руски). За ученике осмог разреда организује се припремна настава из свих 

предмета које полажу у оквиру матурског испита. Сваки наставник ангажован је у раду 

неких од многобројних школских тимова као координатор или активни члан. 

 Напомена: у зависности од дужине трајања појачаних епидемиолошких мера, 

могуће је да ће доћи до мањих одступања у динамици реализације планираних 

активности. 
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Руководиоци већа и координатори тимова 

 

Руководиоци разредних већа у школи 

 

Ред.бр. Назив разредног већа Име и презиме 

руководиоца 

1. први разред Сандра Качаревић 

2. други разред Дејан Макевић 

3. трећи разред Бранислав Сарић 

4. четврти разред Светлана Грујић 

5. пети разред Мирјана Теодоровић 

6. шести разред Милош Злокас 

7. седми разред Воја Костадиновић 

8. осми разред Милена Мирчић 

 

Председници стручних већа 

 

Ред.бр. Назив стручног већа Име и презиме 

руководиоца 

1. Српски језик Славица Топић 

2. Математика,физика Биљана Гајић 

3. Разредна настава Светлана Грујић 

4. Енглески језик, немачки језик, 

италијански језик 

Наталија Бајић 

5. Географија, историја Јелена Јеврић 

6. Биологија, хемија Јелена Божић 

7. Уметности (ликовно, музичко) Анастасија Бабовић Димитрић 

8. Физичко васпитање Воја Костадиновић 

9. Техничко и информатика Душко Бојић 
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Тимови у школи 

 

Р.б. Назив тима Координатор Чланови тима 

1. 
Тим за инклузивно 

образовање 
Ивана Гајић 

Јасмина Богојевић, Снежана 

Мраовић, Бојанић Нада, 

Цветиновић Марија, 

одељењске старешине 

одељења ученика који раде 

по ИОПу 

2. 

Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Снежана Мраовић 

Светлана Станковић, 

Данијела Лазаревић Лазић, 

Душко Бојић, Јасмина 

Богојевић, Ивана Гајић, 

представник Савета 

родитеља 

3. Тим за самовредновање Снежана Мраовић 

Председници разредних 

већа учитеља и стручних 

већа за области предмета 

4. 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Бојић Душко 

Светлана Станковић, 

Драгољуб Арсеновић, 

Снежана Мраовић, Јасмина 

Богојевић, Душко Бојић, 

Ивана Гајић, Катарина 

Гајић, Јелена Божић, 

Радмила Гајић, Александар 

Брдаревић, Марица 

Пријовић, Наталија Бајић, 

Ивана Павловић 

5. 

Тим за развој 

међупреметних 

компетенција и 

предузетништва 

Јасмина Богојевић 

Председници разредних 

већа учитеља и стручних 

већа за области предмета 

6. 
Тим за професионални 

развој 
Снежана Мраовић 

Учитељи 4. разреда и 

одељењске старешине 7. и 8. 

разреда 

7. 
Тим за културну и јавну 

делатност школе 
Катарина Гајић 

Светлана Тошић, Наташа 

Туменко, Славица Топић, 

Зорица Лазић, Марица 

Пријовић, Ивана Гајић, 

Ивана Павловић, Биљана 

Гајић, Радмила Гајић, 

Анастасија Бабовић, 

Михаило Симић, Љубица 

Максимовић, Наташа 

Јовановић, Гордана 

Павличић 
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8. 
Тим за пружање 

подршке ученицима 
Биљана Гајић 

Татјана Пакљанац, Драгица 

Пешић, Слађана 

Недељковић, Наташа 

Туменко, Јасмина Машић, 

Јелена Божић, Раде 

Бошковић, Ивана Павловић, 

Бојана Грујић, Миланко 

Бошковић 

9. 

Тим за превенцију 

болести зависности, сиде 

и промоцију здравих 

стилова живота 

Мирјана Теодоровић 

Милена Мирчић, Ана 

Ковановић, Јасмина 

Богојевић, Славица Топић, 

Рада Гајић, Оливера 

Живановић, Милош 

Палежевић, Јелена Божић, 

Наташа Јовановић 

10. 
Тим за спортске 

активности 
Жељко Пакић 

Воја Костадиновић, Војкан 

Вечериновић, Милош 

Палежевић, Бранислав 

Сарић, Душко Бојић 

11. 
Тим за промоцију школе 

и сарадњу са медијима 
Славица Топић 

Предраг Васић, Драгица 

Мереник, Драгана 

Милићевић 

12. 
Тим за стручно 

усавршавање наставника 
Јања Живковић 

Милена Николић Лазаревић, 

Гордана Павличић, Ана 

Вујковић, Александар 

Брдаревић 

13. 

Тим за припрему 

података за школску 

документацију 

Ивана Јанковић 

Драгољуб Арсеновић, 

Александар Бркић, Милош 

Злокас, Предраг Васић, 

Ненад Лукић, Маргита 

Кекић 

14. 
Тим за продужени 

боравак 
Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић и сви 

учитељи првог и другог 

разреда у матичној школи 
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Стручни активи у школи 

 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ 

АКТИВА 

РУКОВОДИЛАЦ ЧЛАНОВИ 

 

 

1. 

 

 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

 

Јасмина Богојевић 

Драгица Мереник, Душко 

Бојић,Снежана Мраовић, 

Марина Јездимировић, Јелена 

Јеврић, Драгољуб Арсеновић, 

МилицаБобић, 

 

 

2. 

 

 

Стручни актив за развој 

школског програма 

 

 

Драгољуб Арсеновић 

Оливера Живановић, Вера 

Милићевић, Миланко 

Бошковић, Катарина Гајић, 

Милена Мирчић, Биљана 

Гајић, ЈеленаБожић 

 



 

49  

Списак запослених радника школе 

Наставници разредне наставе 

Редни 

број 

 

Презиме и име 
 

Звање 
Степен 

стручне 

спреме 

Радна 

ангажо 

ваност 

Године 

стажа 

Године 

живота 

1. Вујковић Ана Професор VII 1,00 13 49 

2. Стевановић Зорица Професор VII 1,00 17 56 

3. Пакљанац Татјана Професор VII 1,00 23 53 

4. Живановић Оливера Професор VII 1,00 28 58 

5. Сарић Бранислав Наставник VI 1,00 21 46 

6. Пешић Драгица Професор VII 1,00 32 61 

7. Гајић Катарина Професор VII 1,00 21 53 

8. Мереник Драгица Професор VII 1,00 25 49 

9. Рајковић Олгица Професор VII 1,00 18 57 

10. Макевић Дејан Професор VII 1,00 29 51 

11. Милићевић Вера Наставник VI 1,00 33 62 

12. Милосављевић Биљана Професор VII 1,00 22 49 

13. Станојчић Јасмина Наставник VI 1,00 39 63 

14. Којић Зорица Професор VII 1,00 30 59 

15. Јовановић Наташа Професор VII 1,00 22 47 

16. Брдаревић Александар Наставник VI 1,00 23 47 

17. Бошковић Миланко Професор VII 1,00 26 57 

18. Живковић Јања Професор VII 1,00 14 42 

19. Jездимировић Марина Професор VII 1,00 15 56 

20. Качаревић Сандра Професор VII 1,00 13 46 

21. Лазаревић Милена Професор VII 1,00 20 51 

22. Грујић Светлана Професор VII 1,00 12 40 

23. Гордана Павличић Професор VII 1,00 1 27 

24. Тодоровић Снежана 

продуженборавак 

Наставник VI 1,00 23 53 

25. Милићевић Драгана 

продуженборавак 

Професор VII 1,00 17 48 

26. Гајић Радмила Професор VII 1,00 20 49 

27. МарковићЂукић Маја Професор VII 1,00 10 37 
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Предметна настава 

 
Редн и 

број 

 

Презиме и име 

 

Звање 

Степен 

стручне 

спреме 

Радна ангажовања Године стажа Године 

живота 

1. Лазић Зорица професор VII 1,00 31 61 

2. Тошић Светлана професор VII 1,00 19 44 

3. Машић Јасмина професор VII 1,00 25 53 

4. Топић Славица професор VII 1,00 9 40 

5. Сања Живић Професор VII 1,00 6 34 

6. Пријовић Марица професор VII 1,00 25 47 

7. Бајић Наталија професор IV 1,00 11 38 

8. Јеврић Јелена професор VII 1,00 17 45 

9. Бошковић Раде професор VII 1,00 28 64 

10. Чекић Светозар професор VII 0,90 28 59 

11. Недељковић Слађана професор VII 1,00 27 55 

12. Арсеновић Драгољуб професор VII 1,00 34 58 

13. Лукић Ђурђија наставник IV 0,55 2 26 

14. Теодоровић Мирјана професор VII 1,00 19 49 

15. Мирчић Милена професор VII 1,00 32 63 

16. Бојић Душко професор VII 0,40 17 60 

17. Бобић Милица професор VII 0,40 15 60 

18. Костадиновић Воја професор VII 1,00 32 62 

19. Пакић Жељко професор VII 1,00 24 55 

20. Војкан Вечериновић наставник VI 0,40 23 59 

21. Кекић Маргита професор VII 0,30 16 54 

22. Злокас Милош професор VII 1,00 6 37 

23. Предраг Васић професор VII 1,00 1 36 

24. Павловић Ивана професор VII 0,70 8 35 

25. Гајић Биљана професор VII 1,00 7 36 

26. Палежевић Милош професор VII 0,35 1 34 

27. Јанковић Ивана Професор VII 1,00 11 34 

28. Божић Јелена професор VII 1,00 10 36 

29. Милошевић Гордана професор VII 0,20 19 45 

30. Илић Срећко професор VII 0,60 6 33 

31. Туменко Наташа професор VII 1,00 16 41 

32. Максимовић Љубица професор VII 0,45 11 35 

33. Ковановић Ана професор VII 0,25 2 33 

34. Грујић Бојана професор VII 1,00 2 33 

35. Анастасија Бабовић Димитрић професор VII 1,00 10 35 

36. Гајић Милица наставник VI 0,54 0 24 

37. Чикарић Биљана професор VII 0,25 11 39 

38. Петровић Александар наставник VI 1,00 7 34 

39. Милутиновић Тања наставник VI 0,11 0 27 

40. Лукић Ненад професор VII 1,00 2 27 

41. Ђурђевић Драгана професор VII 0,30 2 37 

42. Бркић Александар професор VII 1,00 13 37 

43. Ђурђевић Катарина професор VII 1,00 5 29 

44. Ковачевић Јасна професор VII 1,00 3 31 

45. Ана Бирчаковић Професор VII 0,83 2 27 
46. Симић Михаило Вероучитељ VII 1,00 6 30 
47. Мијаиловић Јелена Професор VII 1,00 8 33 
48. Јовић Дејан професор VII 0,10   
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Управа, стручни сарадници и администрација 

 

редни 

број 

 

презиме и име 

 

Звање 

степен 

стручне 

спреме 

радна 

ангажо 

вања 

године 

стажа 

године 

живота 

1. Светлана Станковић вд директор VII 1,00 34 59 

2. Душко Бојић помоћник директора VII 0,60 17 60 

3. Лазаревић-Лазић 

Данијела 

секретар VII 1,00 17 43 

4. Богојевић Јасмина стручни сарадник 

педагог 

VII 1,00 34 61 

5. Мраовић Снежана стручни сарадник 

психолог 

VII 1,00 33 57 

6. Гајић Ивана стручни сарадник 

дефектолог 

VII 0,50 2 33 

7. Цвејић Марија стручни сарадник 

библиотекар 

VII 0,50 11 36 

8. Бојанић Нада  стручни сарадник 

библиотекар 

VII 1,00 14 42 

9. Лазић Саша шеф рачуноводства VII 1,00 19 45 

10. Алексић Јелена административни 

радник 

IV 1,00 6 39 
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Технички и помоћни радници 

 

редни 

број 

 

презиме и име 

 

Звање 

степен 

стручне 

спреме 

радна 

ангажо 

вања 

године 

стажа 

године 

живота 

1. Враштановић Љубиша Ложач III 1,00 40 57 

2. Милошевић Миланка 
помоћни 

радник 
I 1,00 32 61 

3. Ђурић-Лазић Славица 
помоћни 

радник 
I 1,00 29 57 

4. Ранковић Бранка 
пом.радник 

ложач 
I 0,84 

0,16 

24 55 

5. 
 

Милошевић Драган 
пом.рад. домар  

I 
  

29 
 

60 

6. Пантелић Миланка 
помоћни 

радник 
I 0,63 32 60 

 

7. 
Бошковић Милена 

помоћни 

радник 
I 1,00 18 55 

8. Батановић Ненад домар III 1,00 12 46 

9. Драгана Вујанић 
помо.радник 

сервирка 
I 

0,50 

0,50 
2 44 

10. Шешић Аница 
помоћни 

радник 
I 1,00 15 44 

11. Теодоровић Јасмина 
помоћни 

радник 
I 1,00 27 51 

12. ДовраговићНада 
помоћни 

радник 
I 1,00 14 40 

13. Благојевић Нада 
помоћни 
радник 

I 1,00 3 42 

14. Самарџић Драгана 
помоћни 
радник 

III 0,80 2 36 

15. Саватић Јела сервирка II 1,00 11 53 

16. Живановић Славица 
помоћни 
радник 

I 1,00 3 45 
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Подела недељног и годишњег фонда часова образовно васпитног рада 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
 

1. 

Сандра Качаревић 

професор 

разредне наставе 

Шабац 

 
11 

 
100 

 

17 
 

2 
 

**1 
  

2 
 

1 
   

1 
  

24 
 

10 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

4 
 

44 

612 72 36  72 36   36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

2. Јања Живковић 

професор 

разредне наставе 

Шабац 

 
12 

 

100 

17 2    **1 
 

2 1 
  

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

612 72 36 
 

72 36 
  

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

3. Татјана Пакљанац 

професор 

разредне наставе 

Шабац 

 
13 

 

 
100 

17 2 **1 
 

2 1 
  

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

 
612 

 
72 

 
36 

  
72 

 
36 

   
36 

  
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

 

4. 

Оливера 

Живановић 

професор 

разредне наставе 

Мишар 

 
14 

 

 
100 

17 2 **1 
 

2 1 
  

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

 
612 

 
72 

 
36 

  
72 

 
36 

   
36 

  
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

 
 

5. 

Ана Вујковић 

професор 

разредне наставе 

Мишар 

 
 

15 

 

 
 

100 

17 2 **1 
 

2 1 
  

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

 
612 

 
72 

 
36 

  
72 

 
36 

   
36 

  
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 
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6. Макевић Дејан 

професор 

разредне наставе 

Шабац 

 
21 

 
 

100 

18 2 
*1 

 

 
1 1  

 
1 

 
24 10 1 1 1 1 

 
1 1 4 44 

648 72 
36  

36 36  
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

 

7. 

Николић Лазаревић 

Милена, професор 

разредне наставе 
Шабац 

 
22 

 
 

100 

18 2 
*1 

 

 
1 1  

 
1 

 
24 10 1 1 1 1 

 
1 1 4 44 

648 72 
36  

36 36  
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

8. Милићевић Вера 

наставник 

разредне наставе 

Шабац 

 
23 

 

100 

18 2 
*1 

 

 
1 1  

 
1 

 
24 10 1 1 1 1 

 
1 1 4 44 

648 72 
36  

36 36  
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 
9 

   9. 

9999999  

Милосављевић 

Биљана проф 

разр наст Шабац  

 

24 

 
 

100 

18 2 
*1 

 

 
1 1  

 
1 

 
24 10 1 1 1 1 

 
1 1 4 44 

648 72 
36  

36 36  
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

10. Јездимировић 

Марина проф. 

разредне наставе 
Мишар 

 
25 

 

100 

18 2 
*1 

 

 
1 1  

 
1 

 
24 10 1 1 1 1 

 
1 1 4 44 

648 72 
36  

36 36  
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

11. Сарић Бранислав 

наставник 

разредне наставе 

Шабац 

 

 

31 

 

 
100 

 

18 
 

1 
*1  2 1  

 
  

1 
  

24 
 

11 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

 
 

4 
 

44 

 

648 

 

36 

36  72 36  

 
  

36 
  

864 

 

396 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
  

36 

 

 

 

320 

 

1760 

12. Радмила Гајић 

професор разреде 

наставе 
Шабац 

 
 

32 

 

 
100 

 

18 

 

1 

*1  2 1  

 
  

1 
  

24 
 

10 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

4 
 

44 

 

648 

 

36 

36  72 36  

 
  

36 
  

864 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
  

36 

 

36 

 

320 

 

1760 

13. Бошковић 

Миланко проф. 

разредне наставе 
Шабац 

 

33 

 

100 

 

18 
 

1 
*1  2 1  

 
  

1 
  

24 
 

10 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

4 
 

44 

 

648 

 

36 

36  72 36  

 
  

36 
  

864 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
  

36 

 

36 

 

320 

 

1760 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

14. Јовановић Наташа 

проф.разр.наставе 

Мишар 

 

34 

 

 
100 

 
18 

 
2 

 

     * 1 

  
1 

 
1 

 
 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 72 
 

   36 

 
36 36  

 
36 

 
864 360 36 36 36 36 

 
36 36 320 1760 

 

15. 

Стевановић 

Зорица професор 

разредне наставе 

Корман 

 
I-

III 

 

 
100 

 

18 
 

2 
 

    ***2 

  

1 
    

1 
  

24 
 

10 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
 

1 
 

1 
 

4 
 

44 

 
648 

 
72 

 

   36 

  
36 

 
36 

 
 

  
36 

  
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

 
 

 
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

16. Маја Марковић 

Ђукић професор 

разредне наставе 

Миокус 

 
II-

III 

 

 
100 

 
18 

 
2 

 

   **2 

  
1 

  
 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

 

648 
 

72 
 

   72 

  

36 
  

 
  

36 
  

864 
 

360 
 

36 
 

36 
 

36 
 

36 
  

36 
 

36 
 

320 
 

1760 

17. Драгица Пешић 

професор 

разредне наставе  

 

41 

 

100 

 
18 

 
1 

 
1 

  
1 

 

  1 
 

1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 36  36   36 36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

18. Гајић Катарина 

професор 

разредне наставе 

Миокус 

 

 

 

42 

 

100 

 
18 

 
1 

 
1 

  
1 

 

  1 
 

1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 36  36   36 36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

19. Мереник Драгица 

професор 

разредне наставе 

Корман 

 

 
43 

 

 
100 

 
18 

 
1 

 
1 

  
1 

 

  1 
 

1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 36  36   36 36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

20. Грујић Светлана 

професор 

разредне наставе  

 

 

 

44 

 

100 

 
18 

 
1 

 
1 

  
1 

 

  1 
 

1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 36  36   36 36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

21. 

Рајковић 

Олгица проф. 

разредне наставе 

Мишар 

 
45 

 

100 

18 2 1 
 

1  1 
 

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

648 72 36 
 

36  36 
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

22. Станојчић 

Јасмина 

наст.разр.наст.Ко

рман 

 
II-

IV 

 

 
100 

18 2 **1 
 

1  1 
 

1 
 

24 10 1 1 1 1 
 

1 1 4 44 

648 72 36 
 

36  36 
 

36 
 

864 360 36 36 36 36 
 

36 36 320 1760 

23. Којић Зорица 

проф 

разредне наставе 

Предворица 

I 

III 

IV 
 

 

100 

 
18 

 
1 

 
***2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 72  36  36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

24. Брдаревић 

Александар 

наставник 

разредне наставе 

Мрђеновац 

I 

III 

IV 
 

 

 
100 

 

18 
 

2 
 

*1 
  

1 
 

1 
 

1 
  

1 
  

24 
 

10 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

4 
 

44 

 
648 

 
72 

 
36 

  
36 

 
36 

 
36 

  
36 

  
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

25      25. Павлићић 

Гордана 

професор 

разредне наставе 

Орид  

II 

III 

IV 
 

 

 

100 

 
18 

 
1 

 
**2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 72  36  36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

26. 

 

Милићевић 

Драгана проф 

разредне наставе 

продужени боравак Mi 

I 

II 
 

 

 

100 

 
18 

 
1 

 
***2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 72  36  36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 

27. Тодоровић 

Снежана наст. 

разредне наставе 

продужени боравак  

I 

II 
 

 

 

100 

 
18 

 
1 

 
***2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

648 36 72  36  36  36  864 360 36 36 36 36  36 36 320 1760 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 
1 

22 23 24 25 

28. Зорица Лазић 

професор 

српског језика 
5,2,4 62,3 

 
 

 

100 

 

18 

 

2 
1  2     

 
1 

 

24 

 

12 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

1 
  

0,5 
  

4 

 

44 

 
648 

 
72 

 
36 

 72   2  
 

36  
866 

 
432 

 
36 

 
36 

 
18 

 
36 

  
18 

  
320 

 
1760 

29. Светлана 

Тошић 

професор 

српског језика 
71,2,4  82,4 

 
72 

 

 
100 

 
20 

 
1 

 
1 

     
 

 
1 

 

    1 

 
24 

 
12 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

  
4 

 
44 

 

704 

 

36 

 

36 
     

2 

 

36 
 

   36 

 

850 

 

432 

 

18 

 

18 

 

36 

 

36 

 

18 

 

18 
  

320 

 

1760 

30. Славица Топић 

професор 

српског језика,  
61,5; 81,3 

 

 

83 

 

 

100 

 

16 

 

2 

 

2 
  

3 
    

1 
  

24 

 

12 
 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 
  

0,5 
  

4 

 

44 

 

560 

 

72 

 

72 
  

108 

   

2 

 

36 
  

848 

 

432 

 

18 

 

36 

 

36 

 

36 
  

18 
 

   16 

 

320 

 

1760 

31. Бојана Грујић 

професор српског 

језика 

56,75,6, 85 

 

 

85 

 

94 

17 1 1  1    1 1  

22 
 

9 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

 

38 

604 36 36  36   2 34 36  
784 

 
323 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 

66 
160 1654 

32. 
Наташа Туменко 

професор српског 

језика 

51,3 64 73 

 
 

73 

 
 

100 

 

18 

 

1 

 

1 

  

2 

    

1 

 

1 

 

24 

 

12 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

     

44 

 

648 
 

36 

 

36 

  

72 

   

2 

 

36 
 

36 
 

866 
 

432 
 

36 
 

36 
 

36 
 

34 

    176 
0 
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33. 

Катарина Ђурђевић 

професор 

енглеског језика 31,2,3 51,2,3,4 61,2,3 

 

 

 

  63 

 

 
 

100 

20 1 1 
 

1 
   

1 
 

24 12 0,5 1 0,5 1 1   4 44 

 

720 

 

36 

 

36 

  

36 

    

36 

  

864 

 

432 

 

18 

 

36 

 

18 

 

36 

 

36 

  
 

320 

 

1760 

34. Сања Живић професор 

енглеског 65 76  

и немачког језика 53,4,5 65 75,6 85 
 

 
76 

 
 

100 

 
18 

 
2 

 
2 

  
1 

    
1 

  
24 

 
12 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
1 

  
0,5 

  
4 

 
44 

 

644 

 

72 

 

72 
  

36 
    

36 

  

860 

 

432 

 

18 

 

36 

 

36 

 

36 
  

18 
 

   4 

 

320 

 

1760 

35. Јасна Ковачевић професор 

енглеског језика 41,2,3,4,11,2,3,4 

23,4 

 

 
 

 

 
100 

 

20 

 

2 
   

2 
      

24 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

4 

 

44 

 

720 

 

72 
   

72 
      

864 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

  

36 

 

36 

 

320 

 

1760 

36. Јелена Мијаиловић професор  енглеског 
језика 

Корман  4, Мрђеновац 2,Орид 2, 
Предворица 2 Миокус 2   
Мишар 8 

  

 

 
100 

 
20 

 
2 

 

  1 

  
1 

      
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
4 

 
44 

 
720 

 
72 

 

 36 

  
36 

      
848 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

37. Ана Бирчаковић професор 

енглеског језика 
21,2, 55, 75, 85 

  

53 

 
10 

 
2 

   
1 

      
13 

 
5 

 
0,5 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

  
0,5 

  
2 

 
23 

 

356 

 

72 
   

36 
      

464 

 

180 

 

18 

 

36 

 

18 

 

18 
  

18 
 

 11 

 

170 

 

933 

38. Јасмина Машић  

професор 

енглеског језика 
81,2,,3,4 71,2,,3,4 64 

 

 

  64 

 

 
100 

 

18 

 

2 

 

2 
  

1 
    

1 
  

24 

 

12 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

1 

  

0,5 
  

4 

 

44 

 

616 

 

72 

 

72 
  

36 
    

36 
  

832 

 

432 

 

36 

 

36 

 

18 

 

36 

  

18 
  

320 

 

1760 

 

 
39. 

Милутиновић Тања наставник 

италијанског језика 
61,2,3,4, 

  

 

11 

 

2 

 
0,5 

 
0,5 

        

3 

 

1 

        

1 
 

5 

 

72 

 

18 

 

18 
        

108 

 

36 

       
49 

 

193 
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40. 
Бајић Наталија проф.немачког 

језика 51,2 63,4 81,2,3,4 

  

100 

 

18 

 

2 

 

1 
  

3 
      

24 

 

12 

 

1 

 

1 
 

 0,5 

 

1 
  

 0,5 

  

4 

 

44 

 
632 

 
72 

 
36 

  
108 

      
848 

 
432 

 
36 

 
36 

 

  18 

 
36 

  

  18 

 

16 

 
320 

 
1760 

41. Ђурђија Лукић наставник 

немачког језика 
62,71,2,3,4 

  

55 

 
10 

 
1 

 
1 

  
1 

      
13 

 
6 

 
1 

 
1 

 

 0,5 

 

 0,5 

    
2 

 
24 

 

360 

 

36 

 

36 
  

36 
      

468 

 

216 

 

36 

 

36 
 

 18 

 

 18 

    

176 

 

968 

42. Марица Пријовић професор 

музичке културе52,3,4,61,2,3,4,71,2,3, 

81,2,3,4 

 

 
84 

 

100 

 

20 
    

3 
    

1 
  

24 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
  

1 

 

1 

 

4 

 

44 

 

704 

    

108 
   

2 
 
  34 

  

848 

 

360 

 

36 

 
36 

 
36 

 

36 
  

36 

 
  52 

 

320 

 

1760 

43. Љубица Максимовић проф. 

Музичке културе 51,6 65 74,5,6 85 

  
 

45 

 
9 

    
2 

      
11 

 
5 

 
1 

   
1 

    
1 

 
19 

 
324 

    

72 
   

  1 

   
396 

 
180 

 
36 

   
36 

    
232 

 
880 

44. Анастасија Бабовић Димитрић 
проф. лик. култ. 5 1,2,3,4 6 1,2,3,4  

7 1,2,3,4  8 1,2  

ЦСВ 72,3  8 4,5 

  
100 

 

 20 

    

4 
      

24 

 

10 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 
 

   1 

 

    4 

 

44 

 

 716 

    

140 
   

   2 

   

858 

 

360 

 

36 

 

36 

  

36 

 

36 

 

36 
 

  42 

 

320 

 

1760 

45. Ђурђевић Драгана професор 

ликовне културе 55 65, 
75,6 85 ЦСВ 75,6   

  

 

 
30 

 
6 

    
2 

      
8 

 
3 

 
0,33 

 
0,33 

  
0,33 

    
1 

 
13 

 

214 
    

72 
   

 
   

286 

 

108 

 

12 

 

12 

  

12 
    

98 

 

528 
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46. Јелена Јеврић 

професор 

историје 
51,2,3,4,61,2,3,4,81,2,3,4 

СЖП 62 81 

 
62 

 

100 

20 
 

 0,33 

 

 0,33 

 

 
2 

   
1 

 

 0,33 
24 10 1 1  1 1 

 

   1 

 

    1 
4 44 

704 
 

  12 

 

  12 

 
72 

  
2 36 

 

  12 
850 360 36 36  36 36 36 

 

   50 
320 1760 

 

47. 
Ивана Павловић 
професор историје 

55. 65 73,4,5,6,85 

ГВ 53,4 

  
 

70 

 

14 

 

1 

 

1 
       

1 

 

17 

 

7 

 

1 

 

1 

  

1 
  

  1 

  

2 

 

30 

 
500 

 
36 

 
36 

     
2 

  
36 

 
610 

 
252 

 
36 

 
36 

  
36 

  

 36 

 
 

 
224 

 
1232 

48. Гордана 

Милошевић 

професор 

историје 
71,2 

  

 
20 

 

4 

 

0,5 

 

0,5 
        

   5 

 

2 

 

0,5 
   

0,5 
    

1 

 

 9 

 

144 

 

18 

 

18 
        

180 

 

72 

 

18 
   

18 
    

64 

 

352 

49. Раде Бошковић 

професор 

географије 
51,3,3,4, 61,2,3,4, ,71,2,3,4 

 
 

 
 

100 

 

20 

 

1 

 

1 
  

1 
     

1 

 

24 

 

10 1 1 1 1 
   

2 

 

4 

 

44 

 

720 

 

36 

 

36 
  

36 
   

2 

  

36 

 

866 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
   

56 320 
 

1760 

50. Светозар Чекић 

професор 

географије 
55,65,75,6 81,2,3,4,5 

ГВ 71 

 
 

55 

 

90 

 

18 
    

2 
    

1 

 

1 

 

22 

 

9 1 1 1 1 
  

 
  

3 

 

38 

 

632 
    

72 
   

   2 

 

36 

 

36 
 
778 

 

324 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
  

14 

 

 

 

298 

 

1584 

51. 
Драгољуб Арсеновић 
професор 

математике51,2,4 71,3 

 
52 

 
111 

 
20 

 
1 

 
1 

      
1 

 

  1 

 
24 

 
13 

 
0,5 

 
1 

 
0,5 

 
1 

    
4 

 
44 

 
720 

 
36 

 
36 

     
2 

 
36 

 

  36 

 
866 

 
468 

 
18 

 
36 

 
18 

 
36 

    
320 

 
1760 
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52. Слађана 

Недељковић 

професор 

математике 
72,4,,81,3,4 

 

74 

 

 
111 

 

20 
 

1 
 

1 
      

1 
 

1 
 

24 
 

13 
 

0,5 
 

1 
 

0,5 
 

1 
  

1 
  

3 
 

44 

 
696 

 
36 

 
36 

     
2 

 
36 

 
36 

 
806 

 
468 

 
18 

 
36 

 
18 

 
36 

  
36 

 
22 

 
320 

 
1760 

 

53. 

Гајић 

Милица 

наставник  

математике 
75 85 

  

 
44 

 
8 

 
2 

 
1 

        

  11 

 
4 

 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
   

 

 
1 

 
 18 

 
280 

 
72 

 
36 

     
2 

   

  390 

 
144 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

   

   6 

 
162 

 
774 

 

 

54. 

Ивана 

Јанковић 

професор 

математике 55  
65,76 82 

ТИТ 75 

 
 

65 

 

 
 

100 

 

18 

 

2 

 

1 
      

1 

 

2 

 

24 

 

11 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
   

  1 

 

4 

 

44 

 

640 

 

72 

 

36 
     

2 

 

36 

 

72 

 

858 

 

396 

 

42 

 

36 

 

36 

 

36 
  

 
 

  36 320 
 

1760 

55. Злокас 

Милошп

рофесор 

математи

ке 

5361,2,3,4 

 

 

  61 
 

 

 
110 

 

20 

 

1 

 

1 
      

1 
 

1 

 

24 

 

13 

 

0, 

5 

 

   1 0,5 1 
    

  4 

 

44 

 
720 

 
36 

 
36 

     
2 

 
36 

 
36 

 
866 

 
468 

 
18 

 

 36 

 

18 

 

34 
  

 
  

320 
 

1760 

 
56. 

Срећко Илић 

професор 

физике 
64,5 71,5,6 85 

  
60 

 

12 

 
1 

 
1 

        

14 

 

6 

 
1 

 
1 

 

0,5 

 
1 

  

0,5 
  

  1 

 

25 

428  
36 

 
36 

       500 216  
36 

 
36 

18  
36 

 18   4 192 1056 

57. Биљана Гајић 

професор 

физике 
61,2,372,3,4 81,2,3,4 

 

54 

 

100 

 
20 

 
1 

 
1 

      
1 

 
1 

 
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
4 

 
44 

 

704 

 

36 

 

36 
     

2 

 

36 

 

36 

 

850 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

14 

 

320 

 

1760 

58. Јелена Божић 
професор хемије 

71,2,3,4,5 ,6 81,2,3,4 

домаћинство 

82,3 

  
100 

 
20 

 

0,5 
 

0,5 
 

   2 

 

 

     
1 

 
24 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 4 

 
44 

 
704 

 
18 

 
18 
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36 
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36 
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36 

 
36 

 
36 

 
54 

 
320 

 
1760 
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59. 

Мирјана 

Теодорић 
професор 

биологије 

51,2,3,4 64,5,7 4,5,6 

83,5 

ЧП 51 65, 

 
 

51 

 

 
 
100 

 

20 
    

2 
    

1 

 

1 

 

24 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

  2 

 

4 

 

44 

 
712 

    
72 

   
2 

 
36 

 
36 

 
858 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

   
78 

 
320 

 
1760 

60. МиленаМир

чић 

професор 

биологије 
5361,2,3 71,2,3 

81,2,4 ЧП 53 64, 

 
 

81 

 
 

 

100 

 

20 
    

2 
    

1 

 

1 

 

24 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 
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44 
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72 
   

2 

 

36 

 

36 

 

852 

 

360 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
   

84 

 

320 

 

1760 

61. Душко Бојић 

професор 

ТИО ТиТ 
61,2, 83,4 

ШАХ 52,4 

 

 
 

 

 
40 

 
8 

    
2 

      
10 

 
4 

 

0,5 

   

0,5 
 

1 

   
   1 

 
17 

 

280 

    

72 
      

352 

 

144 
 

18 

   
18 

 

36 

  

88 

 

128 

 

704 

62. Милица 

Бобић 

професор 

ТИО ТиТ 
6,65,8, 85 

  

 

40 

 
8 

    
1 

      
9 

 
4 

 
0,5 

 
1 

    
0,5 

  
1 

 
17 

 

280 
    

36 
      

316 

 

144 

 

20 

 

36 
    

20 

 

 

 

40 

 

704 

63. Маргита 

Кекић 

професор 

инф.и 

рачунарства 
6161 71  7172,4   

  

 

30 

 

6 
    

1 
      

7 

 

3 

 

0,5 

 

1 
  

0,5 
    

1 

 

13 

 

216 
    

36 
      

252 
 

108 
 

18 

 
36 

  
18 

    
96 

 
528 

 

64. 

Бркић 

Александар 

проф. инф. и 

рач. и рачунарство 
51  51 5252 53 53 

54 54 63 63 64 64 
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36 

 
36 

 
36 
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320 
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65. Лукић Ненад 

професор ТИТ 
63,4 71,2,3,4,6 812 

55  55 

  
110 

22 
    

 1 

     

 1 
24 11 

 

 1 

 

 1 
0,5 

 

  1 

  

 1 
0,5 

 

 4 
44 

788     

 36 

     

 36 
 

860 

 

396 

 

 36 

 

 36 
 

18 

 

  36 

  

 36 
 

22 

320 1760 

 

66. 

Васић  Предраг 

професор информ.  

55 55  62 62 65 65 75 76  

73  81 81 8282 83 83 84 84 

85 85  

 

  

 

 
95 

 
19 

    
2 

     

2 

 
23 

 
9,5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
0,5 

 
 4 

 
42 

 

674 
    

72 
     

 

72 

 

 

818 

 

 

342 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

36 

  

 

36 

 

 

28 

 

 

304 

 

 

1672 

67. Жељко Пакић 

професор 

физичког 

васпитања 

51,4 62,4,72 

82,3, 

 
 

82 
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36 

  
858 

 
360 
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36 

 
36 

 
36 

  
36 

 

42 

 
320 

 
1760 

68. Воја 

Костадиновић 

професор 

физичког 

васпитања 
52,3 71,3,4  81,4 

 
 

71 

 

 
 

100 

 

20 
    

3 
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24 
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1 

 

1 
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1 

 

1 
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44 
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854 

 
360 
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36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
46 

 
320 

 
1760 

69. Вечериновић 

Војкан 
наставник  

физичкогва

спитања 
51,2,5 61,5 75,6 

 

 

75 
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360 
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36 
  

36 

 

40 

 

320 

 

1760 

70. Палежевич Милош 

професор 

Физичког васпит. 
65  
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2 
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3 

 
 2 
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0,5 
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7 

 

72 
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108 

 

72 
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18 
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264 
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71. Петровић 
Александар 
вероучитељ 
11,2,3,,4 21-2,3, 4  

31,2-3  41-2,3-,4 51,4 

62,3,,4 71-2 

Предворица, 

Миокус 

  

 
 

100 

20    4      24 10 1 1 1 1  1 1 4 40 

 
720 

    
144 

      
864 

 
360 

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

  
36 

 
36 

 
320 

 
1760 

 

72. 
Михаило Симић 
вероучитељ 
Мишар-Корман-
Мрђеновац- Орид 

52-3,5 61,5, 73,4,,5,6 

81-2,,3,4,5 

  

 

 

 

100 

 

20 
    

 4 
      

24 
 

10 
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1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

4 
 

44 
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360 

 

 

36 
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36 

  

 

36 

 

 

36 

 

 

320 

 

 

1760 

 

 

73. 

Чикарић Биљана 

наст. ГВ 
51-2  61,2,3 72,3 81-4,2-3 

  

 
25 

 

5 
    

 1 

      

 6 

 

2,5 

 

1,5 
       

   1 

 

 11 

 
176 

    

 36 

      
212 

 
90 

 
54 

      

     4 
 
20 

 
440 

 

 

74. 

Ковановић Ана 

проф. биологије 
55 

 10 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

10 

 

2 
0,5 

   

 

      

 2,5 

 

1 
0,33 

  
0,33 

 
0,33 

  

  1 

 

  5 

72  

18 

         

 90 

 

36 

 

12 

   

12 

  

12 

  

  32 

 

   176 

 

 

75. 

Јовић Дејан проф. 

хемије 
85 

 
10 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

10 

 

2 
0,5 

   

 

      

 2,5 

 

1 
0,33 

  
0,33 

 
0,33 

  

  1 

 

  5 

72  
18 

         

 90 

 

36 

 
12 

   
12 

  
12 

  

  32 

 

   

176 

 

Наставници предметне наставе са пуним радним временом реализују и по два часа свог предмета у 4. разреду према утврђеном 

распореду. 
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План рада слободних активности 

Секције 

 

 

Напомена: планови рада секција, као и други планови/ наставних предмета, додатне и 

допунске наставе/налазе се код стручних сарадника школе. Реализација зависи од тока 

развоја пандемије у земљи и мера које надлежни предузму. 

СЕКЦИЈА задужени наставник 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА Славица Топић 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА Зорица Лазић 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА Бојана Грујић, Наташа Туменко 

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА Раде Бошковић 

Светозар Чекић 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА Воја Костадиновић 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА Милица Бобић,  

ПРОГРАМИРАЊЕ Душко Бојић 

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА Маргита Кекић, Александар Бркић, Ненад Лукић, 

Предраг Васић 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА Жељко  Пакић,   

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА Војкан Вечериновић 

АТЛЕТСКА СЕКЦИЈА Војкан Вечариновић 

ВЕЛИКИ ХОР 

 

МарицаПријовић 

 

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА Бојанић Нада, Цвејић Марија 

ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА Наташа Јовановић, Ана Вујковић 

ЛЕГО РОБОТОМ ДО ЗНАЊА И 

ВЕШТИНА 

Биљана Гајић, Ивана Јанковић 
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План рада продуженог боравка 

учитељице: Снежана Тодоровић и Драгана Милићевић 

 
Оквир за дефинисање циљева: Закон о основама система образовања и васпитања „Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018. и др.закони и 10/2019.  и 

Правилник о стандардима квалитета рада установе „Службени гласник РС“ 14/18. 

Општи циљ рада тима: Квалитетна промоција школе и продуженог боравка , кроз креативне и маштовите сценске наступе, радионице, 

сарадњу са јавним установама и родитељима, а првенствено ради уписа што већег броја ученика у нашу школу. 

Општи и специфични 

циљеви 

Захтеване методе и 

активности 

Одговорно лице за 

спровођење 

активности 

Мерљиви 

индикатори за 

постизање циљева 

Датум/месец до 

кога ће циљеви 

бити испуњени 

Одговорно лице 

за вредновање 

остварености 

циљева 

*Организовање рада тима и 

планирање активности за 

текућу школску годину. 

*Унапредити квалитет рада 

тима 

Израда плана 

-договор о предстојећим         

активностима  

- договор о сарадњи са 

Предшколском установом 

-договор о сарадњи са 

родитељима          (вербално – 

текстуална и кооперативна 

метода )   

Чланови тима 

Конкретан и 

остварљив план 

активности 

септембар 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

* Промоција школе и 

продуженог боравка 

* Упис што већег броја деце 

у нашу школу  

 

Сарадња са предшколском 

установом „ Наше дете „ 

(илустративно -

демонстративна, вербална, 

метода практичних 

активности, кооперативна, 

драматизација) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

 

Број уписане деце у 

школу и продужени 

боравак 

током школске 

године 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 
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*Развијање свести о дечијим 

правима и обавезама 

* Уважавање 

индивидуалности сваког 

детета 

* Развијање другарства и 

стварање услова за сигурно, 

креативно и срећно 

детињство 

Обележавање Дечије 

недеље  

(све активности биће 

реализоване кроз игру улога, 

драматизацију, 

илустративно-

демонстративну и 

кооперативну методу) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

Учитељи првог и 

другог разреда 

Очекује се да ће 80% 

ученика разумети 

своја права и обавезе 

и више поштовати 

свог друга 

октобар 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

*Развијање свести о 

правилној исхрани  

*Упознавање ученика са 

здравим стилом живота  

*Сарадња млађих и старијих 

ученика 

Светски дан здраве хране 

(вербално-

демонстративна,илустративн

а и кооперативна метода) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

Милена Мирчић 

Повећање 

заинтересованости 

деце да се здраво 

хране 

октобар 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

 

*Сарадња са родитељима и 

дружење 

*Развијање еколошке 

свести,бриге о непосредном 

окружењу и развијање 

љубави према природи 

*Развијање другарства, 

креативности, тимског рада, 

стицање добрих навика и 

естетских вредности 

Еколошка радионица са 

родитељима 

(метода практичних 

активности, метода игре, 

вербална и кооперативна 

метода) 

 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

Родитељи 

Повећање нивоа 

еколошке свести и 

боља сарадња 

родитеља са школом 

децембар 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

 

*Развијање стваралачких 

спосбности 

*Развијање маште и 

креативног начина мишљења 

*Стицање способности за 

сценско извођење и јавне 

наступе 

Новогодишња представа 

(вербално-

текстуална,кооперативна, 

игра улога и драматизација) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

 

Гледаност преставе и 

реакције присутних  
децембар 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 
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*Сарадња са родитељима 

*Развијање дечије 

креативности и говорне 

културе 

*Подстицање на сарадњу и 

сценско извођење 

*Развијање самоконтроле и 

досетљивости 

Припрема и организација 

представе (Културни 

центар) 

(вербално-текстуална, 

илустративна, кооперативна, 

игра улога и драматизација) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

Учитељи првог и 

другог разреда 

Посећеност  и 

гледаност представе и 

задовољство родитеља 

јануар 

фебруар 

март 

април 

 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

 

*Упознавање и повећање 

нива знања о различитим 

професијама 

*Унапредити сарадњу са 

родитељима 

*Сарадња са Тимом за ПО 

Родитељи нам причају о 

својим занимањима 

(дијалошка, кооперативна и 

демонстративна метода) 

Драгана Милићевић 

Снежана Тодоровић 

Родитељи 

Повећање нивоа 

знања о професијама и 

реакције ученика 

мај 

Драгана 

Милићевић 

Снежана 

Тодоровић 

 

Напомена/коментар: 

Планирано најмање 4 састанака током школске године (оквирно време одржавања састанака: крај септембра, новембар, јануар и април).  
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План екскурзија, излета и школе уприроди 

 
 
разред 

 
релација 

 
важнији објекти, циљеви и задаци 

 
време 

организ. 

вођа 

пута 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 

 
упознавање ученика са 

знаменитостима Подриња) 

путни правац: Шабац– 

Текериш (Музеј у Текеришу и 

обилазак споменика) – 

Троноша (обилазак манастира) 

– Тршић (Вукова кућа) – Бања 

Ковиљача (планирања шетња и 

одмор у трајање од око 1 сата) – 

Шабац 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева, развијање способности проналажења, 

анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, подстицање самосталности ученика и одговорности за 

сопствено понашање, развијање спосбности оријентације у 

простору. 

 
ап

р
и

л
-м

ај
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
II 

 
 

 
упознавање ученика са 

знаменитостима Београда и 

околине: 

путни правац: Шабац – румска 

раскрсница – аутопут – Београд 

– Калемегдан (шетња парком, 

посета ЗОО врту, ушће Саве у 

Дунав, обилазак споменика 

Победника) – Авала (обилазак 

споменика Незнаном јунаку, 

обилазак Авалског торња) – 

Београд - Шабац 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, развијање способности проналажења, анализирања 

и саопштавања информација из различитих извора, 

подстицање самосталности ученика и одговорности за 

сопствено понашање 

 
ап

р
и

л
-м

ај
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III 

упознавање ученика са 

ваљевском подгорином и 

Колубаром 

Шабац – Коцељева – 

Бранковина (посета музеју, 

обилазак куће Десанке 

Максимовић) – Ваљево (посета 

музеју, одмор, шетња сат 

времена) - Ваљево - Коцељева – 

Манастир Каона (посета 

манастиру) Шабац 

 
 

Издвојена одељења од првог до 

четвртог разреда: Упознавање 

ученика са Београдом и 

околином. 

 

Путни правац: Шабац- 

Пећинци(посета музеју хлеба) – 

Сурчин(посета музеју авиона)- 

Београд – Ботаничка башта у 

центру Београда- Шабац. 

 
 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, упознавање са начином живота и рада људи 

појединих крајева, развијање способности проналажења, 

анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора, подстицање самосталности ученика и одговорности за 

сопствено понашање, развијање спосбности оријентације у 

простору. 

 
ап

р
и

л
-м
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IV 

 

 

 

упознавање ученика са Сремом 

и Новим Садом: 

Шабац – Ириг –Фрушка гора – 

Хопово (посета манастиру 

Хопово) – Петроварадин 

(кратка шетња) 

– Нови Сад (шетња Змај 

Јовином улицом и посета 

Природњачком музеју) – 

Сремски Карловци (посета 

цркви, Карловачка гимназија) 

– Ириг -Шабац 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, развијање способности проналажења, анализирања 

и саопштавања информација из различитих извора, 

подстицање самосталности ученика и одговорности за 

сопствено понашање, развијање спосбности оријентације у 

простору. 

 
ап

р
и
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V 

 

 

 

упознавање ученика са 

Шумадијом (Опленац и 

околина) 

Шабац – Опленац—Шабац 

 

(Шабац – Лазаревац (црква)- 

Опленац (маузолеј 

Карађорђевића) – Аранђеловац 

(шетња градом) – у повратку 

црква Покајница – Шабац 

* ако је могуће у програм 

екскурзије убацити обилазак 

фабрике „Књаз Милош― код 

Аранђеловца 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, развијање свести о значају одрживог развоја и 

изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња, 

развијање способности проналажења, анализирања и 

саопштавања информација из различитих извора, 

подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено 

понашање, развијање спосбности оријентације у простору. 
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VI 

 

 

 

 
упознавање ученика са 

подунављем: 

Шабац – Виминацијум - 

Смедерево (планирана шетња 

градом у трајању од око 1 сат, 

обилазак Смедеревске тврђаве 

и посета музеју уз тврђаву) – 

Велико Градиште Сребрно 

језеро (одмор на рукавцу 

Дунава) - Пожаревац – 

Смедерево - Београд – Шабац 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, развијање 

љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним 

лепотама, неговање позитивног односа према према свим њеним 

грађанима и њиховим националним, културним, етичким и 

естетским вредностима, неговање солидарности, хуманизма, 

другарства и осећаја заједништва, успостављање непосреднијих 

односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

проучавање објеката и феномена у природи, упознавање са 

природним лепотама, природно-географским и друштвено-

географским одликама Србије, уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева, 

развијање способности проналажења, анализирања и 

саопштавања информација из различитих извора, подстицање 

самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

развијање спосбности оријентације у простору. 
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VII 

 

 

 

 

 

 

упознавање ученика са 

Северном Бачком,Суботицом 

ОПЦИЈА 2 

Шабац – Бачка Топола- Ергела 

Коња Зобнатица (посета 

ергели)– Суботица (планирана 

шетња градом у трајању од 

најмање 1 сата) – Палићко 

језеро ( планирана посета ЗОО 

врту и шетња поред језера) – 

Суботица-Нови Сад-Шабац 

продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, упознавање са начином живота и рада људи 

појединихкрајева, развој и практиковање здравих 

стиловаживота, развијање свести о значају одрживог развоја 

иизграђивање еколошких навика и навика заштитеживотиња, 

развијање способности проналажења, анализирања и 

саопштавања информација из различитих извора, 

оснаживање ученика у професионалном развоју, 

подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено 

понашање, развијање спосбности оријентације у простору. 
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VIII 

 

упознавање ученика са 

златиборским крајем: 

дводневна екскурзија: 

ПРВИ ДАН: 

Шабац-Бајина Башта-планина 

Тара(обилазак језера Перућац, 

шетња поред реке,обилазак 

Заовинског језера,посета 

манастиру Рача)-планина 

Златибор (долазак у 

поподневним сатима,смештај у 

објекту коначиште „Браћа 

Секулић―,одмор, вечера и 

ноћење) 

ДРУГИ ДАН: 

доручак у коначишту на 

Златибору-Мокра гора- 

Дрвенград (посета етно селу)- 

вожња Шарганском осмицом- 

повратак у коначиште на 

Златибору за ручак-повратак у 

Шабац (преко Бајине Баште 

или Ужица) 

време реализације – почетак 

новембра 

 
продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика повезивање и примењивање знања и умења, 

развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и 

природним лепотама, неговање позитивног односа према према 

свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, неговање солидарности, 

хуманизма, другарства и осећаја заједништва, успостављање 

непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, проучавање објеката и феномена у природи, 

упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Србије, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима, упознавање са начином живота и рада људи 

појединихкрајева, развој и практиковање здравих стилова 

живота, развијање свести о значају одрживог развоја 

иизграђивање еколошких навика и навика заштитеживотиња, 

развијање способности проналажења, анализирања и 

саопштавања информација из различитих извора, 

оснаживање ученика у професионалном развоју, 

подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено 

понашање, развијање спосбности оријентације у простору. 
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продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 
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Наставн 

ици 

разредне 

наставе 

Праћење 

реализац 

ије 

наставе у 

природи 

директор 

школе 

 повезивање и примењивање знања и умења, 
 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја 
 успостављање непосреднијих односа између наставника и 
 упознавање са природним лепотама, природно-географским и 
 упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева, 
 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање 
 развијање способности проналажења, анализирања и 
рекреативна настава: подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено 

путни правац:Шабац-Златибор- понашање, развијање спосбности оријентације у простору. 

Шабац  
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посета ученика Сајму књига у 

октобру (Школски дан на Сајму 

књига) 

Излет планиран за ученике од 5. 

до 8. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава 

ученика, повезивање и примењивање знања и умења, 

неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја 

заједништва, успостављање непосреднијих односа између 

наставника и ученика и ученика међусобно, подстицање 

самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање. 

Упознавање ученика са црквеном уметношћу 

(архитектура,сликарство...).Развијање љубави према отаџбини, 

историји, култури, природним лепотама...Неговање 

солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

успостављање непосреднијих односа између ученика и 

наставника. Развијање способности оријентације у простору. 

  

*посета ученика Фестивалу науке 

и музеју Николе Тесле у Београду 

излет планиран за ученике од 5. 

до 8. разреда 

време одржавања Фестивала: 

новембар – децембар 

*излет ученка који похађају 

часове веронауке – опције: посета 

манастиру Каона, Радовашница, 

или излет до Соко града 

излет планиран за ученике који 

похађају часове веронауке, време 

реализације у зависности од 

временских прилика, најбоље на 

пролеће 

*излет ученика географске 

секције – одлазак на Цер 

излет планиран за пролеће 

посете ученика у циљу 

професионалне орјентације 

*Парк науке у Регионалном 

центру за стручно усавршавање 

посета предузећа у Шапцу – 

Галеб груп, Ненатекс 

*излет ВТ за ПО и Ученичког 

парламента у Сремску 

Митровицу, 

* организовање представа и 

посета луткарске секције другим 

основним школама, учешће на 

Луткарском фестивалу основних 

школа ,ФЛУОШ и ЛУТКЕ Ф 
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Планови рада органа школе 

Ученички парламент 

Ментор Ученичког парламента: Јасмина Богојевић – педагог 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Конституисање Ученичког парламента 

усвајање статута Ученичког парламента 

усвајање пословника о раду Ученичког парламента 

упознавање чланова парламента са планираним активностима 

(идеје, сугестије, предлози) 

септембар чланови парламента 

ментор 

упознавање    чланова  Парламента  са Планом рада школе, 

Извештајем о раду школе за протеклу годину, Развојним планом, 
Школским програмом и Конвенцијом о правима детета 

oктобар чланови парламента 

ментор 

представљање 

Ученичког парламента – „То смо миˮ 
(пано-презентација у холу школе ) 

oктобар чланови парламента 

ментор 

обележавање Дечје недеље, учешћем у припреми и реализацији 

разноврсних активност на предлог чланова Парламента 

oктобар чланови парламента 

ментор 

Друштвено користан рад – предлози ученика октобар Чланови парламента 

ученици 

Посета члановима парламента ОШ“Анта Богићевић“Лозница, -

размена искустава и дружење, 

Октобар Чланови парламента 

Ивана Јанковић 

Представљамо вам најатрактивнија занимања (гости родитељи – 

експерти). 

новембар чланови парламента 

Вршњачки тим за ПО 

Анализирамо успех на крају првог полугодишта и предлажемо 

мере подршке за ученике са великим бројем непрелазних оцена. 

децембар чланови Парламента 

ментор 

Организијемо хуманитарне акцијуе 

*Прикупљање слаткиша за сиромашне ученике наше школе: 

„Један пакетић - пуно љубавиˮ, 

прављење и подела пакетића. 
*Хуманитарна новогодишњажурка 

децембар чланови парламента 

ментор 

Организовање такмичења одељењских заједница у избору 

најоригиналније о.з. 
Тема по узбору чланова Парламента. 

децембар- 

јануар 

чланови парламента 

разредне старешине 

одељенске заједнице 

Учешће чланова парламента у раду седница Наставничког већа и 

стручног актива за развојно планирање (актуелна питања- 
екскурзије, излети, хуманитарне акције, уџбеници, матура,...) 

у току школске 

године 

чланови парламента 

ментор 

информација о професионалним интересовањима ученика 8. 

разреда наше школе и сарадњом са средњим школама 

фебруар-март Вршњачки тим за ПО 

психолог 

Позивамо у госте чланове парламента из ОШ „Јанко 

Веселиновићˮ - Шабац (размена искуства идружење) и 

Чланове парламента ОШ“Анта Богићевић“ Лозница 

март чланови парламента 

ментор 
психолог 

чланова Парламента и вршњачког Тима за ПО. април чланови парламента, 

Тим за екскурзије и 

вршњачки Тим заПО 

„Школа у доба дигитализације?ˮ (анкета за ученике осмог разреда) 

презентовање резултата истраживања на стручним органима 

школе. 

април Чланови парламента 

Разредне старешине 
Ментор 

заједнички излет чланова Парламента и вршњачког тимаза ПО по 

избору ученика 

мај Чланови парламента 

ментор, психолог 

Посета чланова парламента наше школе, параменту  ОШ“Јанко 

Веселиновић“ Шабац 

мај Чланови парламента 

ментор 

евалуација и извештај о раду 

Ученичког парламента 

јун председник парламента 

ментор 
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Педагошки колегијум 

Оквирно време састанка:  15. септембар 2020. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  
Упознавање чланова Педагошког колегијум са планом рада 

колегијума у овој школској години 
Душко Бојић 

2.  Разматрање Школског програма за 2020/21. годину Вд директор школе 

3.  
Анализа плана реализације Пилот пројекта Обогаћени 

једносменски рад у ИО Орид 
Ивана Јанковић 

4.  
Упознавање чланова Педагошког колегијума са планом и програм 

наставе и учења у 3. и 7. разреду 
Снежана Мраовић 

5.  

Упознавање чланова колегијума са издвојеним приоритетима 

самовредновања квалитета и израдом новог развојног плана за 

наредних 5 година (2020/21-2024/25) 

Снежана Мраовић 

6.  Предлози за организацију и начин рада школског разгласа Бранислав Сарић 

7.  Анализа области вредновања и самовредновања школе 

Стручни сарадник-

психолог, Снежана 

Мраовић 

8.  

Анализа плана превентивног рада на спречавању вршњачког 

насиља у школи са посебним нагласком на превенцију дигиталног 

насиља и унапређивања активности појачаног васпитног рада са 

ученицима имајући у виду и специфичне услове пандемије 

Снежана Мраовић 

9.  
Анализа предлога за обележавање значајних манифестација у 

школи 

Сручни сарадник - 

психолог 

10.  Доношење и усвајање ИОП планова за ову школску годину 
Стручни сарадник-

дефектолог, Ивана Гајић 

11.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа Вд Директор школе 

12.  Разно  
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Оквирно време састанка:  15. новембар 2020. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  Анализа  реализације Пилот пројекта у ИО Орид 
Чланови Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

2.  Анализа рада Тима за самовредновање Стручни сарадник Снежана Мраовић 

3.  
Анализа реализације и промоције пројкетне 

наставе у 2. и 3. разреду  

Руководилац разредног већа  и 

руководиоци разредних већа у 2. и 3. 

разреду 

4.  Анализа плана реализације угледних часова вд директор школе 

5.  
Анализа инструктивно-педагошког рада вд 

директора школе 
вд директор школе 

6.  Анализа рада разредних и стручних већа 
Руководиоци разредних и стручних 

већа 

7.  Превенција насиља и безбедност ученика Стручни сарадници 

8.  Анализа рада ваннаставних активности у школи 
Руководиоци разредних и стручних 

већа 

9.  Анализа рада тимова у школи Координатори тимова 

10.  Планирање активности за промоцију школе вд Директор школе 

11.  Текућа питања вд Директор школе 

12.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа вд Директор школе 

 

 

Оквирно време састанка:  28. јануар 2021. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  Анализа  реализације Пилот пројекта у ИО Орид 
Чланови Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

2.  
Анализа и процена имплементације активности 

инклузивног образовања 

Стручни сарадник –дефектолог, 

Ивана Гајић 

3.  Анализа дежурства у школи и безбедности ученика директор школе 

4.  
Анализа планираних активности из Развојног плана 

школе 
Сручни сарадник - педагог 

5.  Анализа сарадње са установама локалне средине директор школе 

6.  Текућа питања директор школе 

7.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа директор школе 

 

Оквирно време састанка:  8. април 2021. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  Анализа резултата такмичења ученика 
Драгољуб Арсеновић и Биљана 

Гајић 

2.  Анализа рада Ученичког парламента 
Стручни сарадник Јасмина 

Богојевић 

3.  
Анализа рада тима за ПО и предстојеће активности – реални 

сусрети и Дан девојчица/дечака 

Стручни сарадник Снежана 

Мраовић 

4.  Анализа рада Тима за самовредновање рада школе 
Стручни сарадник Снежана 

Мраовић 

5.  
Спортске активности у школи и турнир у фер-плеју 

/превентивна улога школског спорта 

Координатор Тима за спортске 

активности 

6.  
Анализа плана реализације Пилот пројекта Обогаћени 

једносменски рад у ИО Орид 
директор школе 

7.  Анализа и унапређивање сарадње са родитељима ученика директор школе 

8.  
Анализа и процена имплементације активности инклузивног 

образовања 

Стручни сарадник –дефектолог, 

Ивана Гајић 

9.  Текућа питања директор школе 

10.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа директор школе 
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Оквирно време састанка:  24. јун 2021. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  Анализа изведених екскурзија и наставе у природи 
Руководиоци разредних и 

стручних већа 

2.  Анализа стручног усавршавања у установи и ван установе 
Координатор Тима за 

стручно усавршавање 

3.  
Анализа плана реализације Пилот пројекта Обогаћени 

једносменски рад у ИО Орид 
директор школе 

4.  
Анализа реализованих угледних часова и тематских дана у 

току другог полугодишта 

Руководиоци разредних и 

стручних већа 

5.  
Предлози за унапређивање наставних и ваннаставних 

активности у наредној школској години 
Стручни сарадници 

6.  Анализа рада тима за културну и јавну делатност школе 

Координатор Тима за 

културну и јавну 

делатност школе 

7.  
Анализа рада тимова за инклузивно образовање и 

пружање подршке ученицима 

Координатори тимова 

Ивана Гајић и Биљана 

Гајић 

8.  
Анализа завршног испита по одељењима, упоређивање са 

општим успехом ученика 
Стручни сарадници 

9.  Евалуација ИОП-а Ивана Гајић 

10.  Текућа питања директор школе 

11.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа директор школе 

 

 

 

Оквирно време састанка:  27. август 2021. године 

Р.б. Садржај рада Носиоци активности 

1.  
Упознавање чланова Педагошког колегијум са 

Извештајем о раду школе 20120/21. године 

Стручни сарадник –

педагог, Јасмина 

Богојевић 

2.  
Анализа организације припреме за израду Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/22. годину 
директор школе 

3.  
Разматрање израде ИОП планова за  школску 2021/22. 

годину 
Ивана Гајић 

4.  
Разматрање Акционог плана за заштиту ученика од 

насиља 

Стручни сарадник – 

Снежана Мраовић 

5.  
Разматрање предлога за самовредновање нове кључне 

области за школску 2021/22. годину 

Стручни сарадник – 

Снежана Мраовић 

6.  Текућа питања директор школе 

7.  Усвајање закључака за седницу Наставничког већа директор школе 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

директор, помоћник директора, сви стручни сарадници, руководиоци разредних и 

стручних већа, координатори тимова.
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План рада Наставничког већа 

Садржаји рада Динамика 
Носиоци 

активности 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

Наставничког већа 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Разматрање предлога приоритета у оквиру 

развојног планирања-Акциони план 

4. Разматрање Акционог плана за превенцију 

насиља 

5. Информација о ученицима који ће у 

школској 2020/2021. години радити по 

ИОП-у и индивидуализованим плановима 

6. Потребе за наставним средствима 

7. Текућа питања 

15.9.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Анализа остварених резултата на крају 

првог класификационог периода 

3. Анализа реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у ИО Орид 

4. Анализа рада тимова у школи 

5. Извештавање са семинара стручног 

усвршавања 

6. Сарадња са установама локалне средине 

7. Анализа припреме за реализацију зимских 

кампова током фебруарског расуста 

8. Текућа питања 

19.11.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 
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1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Успех и дисциплина ученика на крају 

првог полугодишта 

4. Извештај координатора тимова у школи о 

реализованим активностима 

5. Анализа реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у ИО Орид 

6. Анализа рада са ученицима који раде по 

ИОП-у и презентација истаживања о 

Процени имплементације активности 

инклузивног образовања 

7. Презентација превентивног рада са 

ученицима за превенцију насиља, 

злостављања и дискриминаторног 

понашања 

8. Извештавање са семинара стручног 

усвршавања 

9. Анализа припрема за прославу Дана 

школе и организација активности 

планиране за Јевремове дане 

10. Информације о уџбеницима за следећу 

школску годину 

11. Текућа питања 

28.1.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Анализа остварених резултата на крају 

трећег класификационог периода 

4. Анализа реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у ИО Орид 

5. Извештавање о планирањи и реализацији 

екскурзија, излета и наставе у природи 

6. Анализа резултата Пробног завршног 

испита 27. и 28. марта 2021. године 

7. Анализа и усвајање листе изборних 

предмета и слободних наставних 

активности за школску 2021/22. годину 

8. Избор уџбеника за школску 2021/22. 

годину за програме наставе и учења у 4. и 

8. разреду 

9. Извештај координатора тимова и 

руководиоца разредних и стручних већа о 

раелизацији активности у оквиру 

обележавања Дана школе и Јевремових 

дана 

10. Текућа питања 

8.4.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 
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1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Анализа реализације Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада у ИО Орид 

4. Извештавање о реализацији екскурзија и 

излета 

5. Анализа листе изборних предмета и 

слободних наставних активности за 

школску 2021/22. годину 

6. Информације и налаиза резултата 

такмичења ученика 

7. Извештавање са семинара стручног 

усвршавања 

8. План израде анекса Школског 

програма за Програм наставе и 

учења у 4. и 8.разреду 

9. Текућа питања 

21.5.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Успех и дисциплина ученика осмог 

разреда 

4. Организовање припремне наставе и 

поправних и разредних испита за ученике 

осмог разреда 

5. Доношење одлуке о додели диплома „Вук 

Караџић“ и посебних диплома 

6. Избор ученика генерације 

7. Информације о додели сведочанстава 

ученицима осмог разреда 

8. Извештавање са семинара стручног 

усвршавања 

9. Усвајање предлога плана маршрута 

екскурзија и наставе у природи за 

школску 2021/22. годину 

10. Текућа питања 

3.6.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 
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1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Успех и дисциплина ученика од првог до 

седмог разреда на крају школске године 

4. Извештај о резултатима самовредновања 

5. Анализа рада тимова у школи 

6. Евалуација рада инклузивног образовања 

7. Доношење одлуке о додели диплома и 

награда најбољим ученицима 

8. Извештај о резултатима полагања 

завршног испита ученика осмог разреда 

9. Организациона припрема за израду 

Извештаја о раду школе 

10. Текућа питања 

24.6.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Разматрање Извештаја о раду школе за 

школску 2019/20. годину 

4. Анализа организационо-техничких 

припрема за почетак рада у наредној 

школској години 

5. Организација израде Годишњег плана 

рада школе за 2021/22. годину 

6. Организација припремне наставе и 

полагања поправних испита 

7. Извештај о резултатима уписа ученика у 

средње школе 

8. Анализа и припрема плана стручног 

усавршавања 

9. Анализа приоритета и предлог Плана 

акције заследећу годину на основу 

резултата самовредновања и 

Развојног плана 

10. Анализа кадровских услова и 

подела предмета на наставнике 

11. Текућа питања 

17.8.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Закључци са седнице Педагошког 

колегијума 

3. Утврђивање успеха ученика након 

организоване припремне наставе и 

реализованих поправних испита 

4. Разматрање Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/22. годину 

5. Текућа питања 

27.8.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 
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Програм рада Одељењских већа 

Програм рада Одељењских већа - разредна настава 

 

Садржаји рада Динамика 
Носиоци 

активности 

Опште теме: 

1. Разматрање плана рада разредних већа за 

школску 2020/21. годину 

2. Усвајање плана угледних часова за прво 

полугодиште 

3. Анализа плана сарадње са установама у 

граду за период до краја првог 

полугодишта 

4. Анализа иницијалне провере постигнућа 

ученика и планирање активности према 

добијеним резултатима 

5. Усвајање плана провере знања за прво 

полугодиште 

6. Индивидулаизовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

7. Дефинисање термина отворених врата 

8. Планирање обележавања Дечје недеље 

9. Анализа учешћа ученика на Чивијади 

10. Текућа питања 

16-20.9.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 

Опште теме: 

1. Реализација програма наставе и учења (1. 

и 2.) и наставног плана и програма (3. и 4. 

разред) 

2. Анализа успеха ученика после првог 

класификационог периода 

3. Анализа дисциплине ученика и потреба за 

појачаним васпитним радом 

4. Индивидулаизовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

5. Текућа питања 

 

Теме већа: 

Први разред: 

 Адаптација ученика – учење и понашање 

 Описно оцењивање и рад на остваривању 

исхода 

 Анализа пројектне наставе 

 Примена платформе за учење 

 

Други разред: 

 Адаптација ученика другог разреда на 

12-15.11.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

разредне наставе 
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бројчано оцењивање 

 Анализа пројектне наставе 

 Примена платформе за учење 

 

Трећи разред и четврти разред: 

 Анализа постигнућа ученика и 

идентификовање појединачних тешкоћа у 

учењу и понашању и други предлози за 

рад 

Опште теме: 

1. Реализација програма наставе и учења (1 

и 2) и наставног плана и програма (3 и 4) у 

трећем класификационом периоду 

2. Подршка ученицима у постизању бољих 

резултата постигнућа 

3. Развијање међупредметних компетенција 

4. Дисциплина ученика и потребе за 

појачаним васпитним радом 

5. Индивидуализовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

6. Сарадња са институцијама локалне 

средине 

7. Припрема активности око обележавања 

Ускрса 

8. Информације о избору уџбеника за 3. 

Разред по новом програму наставе и 

учења 

Теме већа: 

Први разред: 

 Описно оцењивање и поређење са 

почетним разултатима испитивања 

спремности за полазак у школу 

Други разред: 

 Адаптација ученика на бројчано 

оцењивање 

Трећи и четврти разред: 

 Припрема ученика за такмичења 

1-8.4.2021.  

Опште теме: 

1. Реализација програма наставе и учења (1 

и 2) и наставног плана и програма (3 и 4) 

на крају школске године 

2. Утврђивање успеха и дисциплине 

3. Избор најуспешнијих ученика одељења 

4. Евалуација васпитног и превентивног 

рада са ученицима 

5. Планирање израде иницијалних тестова за 

следећу годину 

6. Евалуација рада одељењских већа 

7. Текућа питања 

22-23.6.2021.  
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План рада Одељењских већа - предметна настава 

Садржаји рада Динамика 
Носиоци 

активности 

Теме: 

1. Разматрање плана рада одељењски већа за 

школску 2020/21. годину 

2. Анализа плана сарадње са установама у 

граду за период до краја првог 

полугодишта 

3. Анализа иницијалне провере постигнућа 

ученика и планирање активности према 

добијеним резултатима 

4. Усвајање плана провере знања за прво 

полугодиште 

5. Индивидулаизовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

6. Дефинисање термина отворених врата 

7. Анализа услова за извођење ваннаствних 

активности – додатне и допунске наставе, 

секција – распоред часова 

8. Планирање обележавања Дечје недеље 

9. Текућа питања 

16-20.9.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

предметне наставе 

Теме: 

1. Реализација програма наставе и учења (5. 

и 6.) и наставног плана и програма (7. и 8. 

разред) 

2. Примена платформе за учење (5 и 6 

разред) 

3. Анализа успеха ученика после првог 

класификационог периода 

4. Анализа дисциплине ученика и потребе за 

појачаним васпитним радом 

5. Индивидулаизовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

6. Примена анализе резултата иницијалног 

процењивања 

7. Адаптација ученика 5. разреда на 

предметну наставу (само за веће 5. 

разреда) 

8. Анализа рада са ученицима који раде по 

ИОП-у 

9. Анализа реализације часова допунске и 

додатне наставе и осталих ваннаставних 

активности 

10. Сарадња са родитељима 

11. Текућа питања 

 

 

12-15.11.2020. 

вд Директор 

школе, помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

предметне наставе 
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Теме: 

1. Реализација програма наставе и учења (5., 

6. и 7. и наставног плана и програма  8.) у 

трећем класификационом периоду 

2. Успех ученика на крају трећег 

класификационог периода 

3. Анализа постигнућа ученика на Пробном 

завршном испиту (за Веће 8. разреда) 

4. Подршка ученицима у постизању бољих 

резултата постигнућа 

5. Развијање међупредметних компетенција 

6. Дисциплина ученика и потребе за 

појачаним васпитним радом 

7. Индивидуализовани рад са ученицима – 

потребе и анализа 

8. Извештај о реализацији наставе изборних 

предмета и слободних наставних 

активности 

9. Сарадња са институцијама локалне 

средине 

10. Анализа ућешћа ученика и постигнутих 

резултата на такмичењима 

11. Припрема активности око обележавања 

Ускрса 

12. Информације о избору уџбеника за 7. 

разред по новом програму наставе и 

учења 

13. Текућа питања 

1-8.4.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 

сарданици, 

наставници 

предметне наставе 

Теме за Одељењска већа осмих разреда: 

1. Реализација наставног плана и програма 

за 8. разред на крају другог полугодишта 

2. Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

3. Предлог кандидата за избор Ученика 

генерације 

4. Дисциплина ученика и закључивање 

оцена из владања 

5. Упућивање ученика поправни испит и 

реализација припремне наставе 

6. Припрема активности око Завршног 

испита ученика 

7. Реализација припремне наставе за 

Завршни испит 

8. Извештај о раду из области 

професионалне оријентације 

9. Текућа питања 

3.6.2021.  

Теме: 

1. Реализација програма наставе и учења  на 

крају школске године 

2. Утврђивање успеха и дисциплине 

22-23.6.2021. 

директор школе, 

помоћник 

директора, 

стручни 



 

86  

3. Анализа успеха ученика на такмичењима 

4. Избор најуспешнијих ученика одељења 

5. Евалуација васпитног и превентивног 

рада са ученицима 

6. Искуство и анализа рада са ученицима по 

ИОП-у 

7. Евалуација рада одељењских већа 

8. Текућа питања 

сарданици, 

наставници 

предметне наставе 
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ГОДИШЊИ ПРЕДЛОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УЧИТЕЉА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

ВАН УСТАНОВЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 

ОШ „Јеврем Обреновић‖,Шабац 

Назив стручног 

већа 

Катало-

шки 

број  

Назив семинара Компетенције 

приоритети 

Број 

сати/ 

бодова 

Реализатори  Време 

реализаци

-је 

Праћење 

реализације 

Стручно веће за  

српски језик 

113 Како са насиљем 

и васпитним 

проблемима у школи 

К4/П4 2 дана- 

16 

бодова 

Дивна 

Марковић, 

Славица Симић, 

Весна Ешпек, 

Јасмина 

Жеравчић 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно веће за 

математику и 

физику 

 

 

 

 

476 Креативност у 

настави као фактор 

успешног учења 

К2/П1 2 дана- 

16 

бодова 

Миљана Китановић, стручни 

сарадник-психолог и наставник 

психологије , координатор UNESCO 

aspnet мреже у Гимназији „Душан 

Васиљев" у Кикинди; Биљана 

Радовић, стручни сарадник-психолог, 

Гимназија “20 октобар“, Бачка 

Паланка; Оливера Амиџић, стручни 

сарадник-педагог, Средња стручна 

школа „Бранко Радичевоћ“ у Руми 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 
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379 Математика у игри К2/П3 1 дан-  

8 бодова 

Марија Рафајловић Стојковић, 

Магистар 

математичких наука, ОШ „Трећи 

крагујевачки 

батаљон”, Крагујевац; 

Светлана Вуловић Јовановић, 

Дипломирани 

математичар, ОШ „Трећи 

крагујевачки 

батаљон”, Крагујевац; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно веће 

страних језика 

 

 

 

 

518 Од општих циљева 

наставног предмета 

до исхода наставног 

часа  

К2/П3 2 дана- 

16 

бодова 

Светлана Димитријевић, Професор 

разредне наставе, ОШ „ Јанко 

Веселиновић„ Шабац; Гордана 

Марковић Сакић, Дипломирани 

школски психолог, Основна школа 

„Анта Богићевић” Лозница; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

863 

Концепт 

вишеструких 

интелигенција у 

настави страних 

језика 

К1 1 дан-  

8 бодова 

Јасмина Мишић, професор разредне 

наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” 

Велико Градиште; Велина Стојковић, 

професор енглеског језика и 

књижевности, Средња школа Велико 

Градиште 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно веће за 

биологију и 

хемију 

 

518 Од општих циљева 

наставног предмета 

до исхода наставног 

часа  

К2/П3 2 дана- 

16 

бодова 

Светлана Димитријевић, Професор 

разредне наставе, ОШ „ Јанко 

Веселиновић„ Шабац; Гордана 

Марковић Сакић, Дипломирани 

школски психолог, Основна школа 

„Анта Богићевић” Лозница; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 
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Стручно веће за 

историју и 

географију 

 

 

 

542 

 

 

Поступци 

вредновања у 

функцији даљег 

учења 

К2/П3 

 

 

 

 

1 дан-  

8 бодова 

 

Љиљана Ковачевић, Професор 

разредне наставе, ОШ „Боривоје Ж. 

Милојевић„; Славица Крстић, 

Професор разредне наставе, ОШ 

„Боривоје Ж. Милојевић„; Нела 

Синђелић, Дипомирани школски 

психолог-педагог, Основна школа 

„Боривоје Ж.Милојевић„; 

 

Школска 

2020/21. 

 

 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно веће за 

музичку и 

ликовну  

културу 

230 Филм и филмска 

анимација као 

иновативно 

дидактичко 

средство у 

курикулуму 

К2 2 дана- 

16 

бодова 

Драгана Живковић Скокић, професор 

руског језика и књижевности, ОШ 

„Радица Ранковић" Лозовик; Вито 

Петровић, наставник техничког 

образовања, ОШ „Радица 

Ранковић" Лозовик 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно веће за 

физичко 

васпитање 

 

1005 Физичко вежбање и 

здравље деце и 

одраслих 

К1/П3 1 дан-  

8 бодова 

Милан Цветковић, доктор наука 

спорта и физичког васпитања, 

Факултет спорта и физичког 

васпитања у Новом Саду; Драган 

Грујичић, Мастер професор физичког 

васпитања , Спортска школица Нови 

Сад, Вртић „Земља чуда„ Нови; Борис 

Поповић, доктор наука спорта и 

физичког васпитања, Факултет спорта 

и физичког васпитања у Новом Саду; 

Александар Ђуричин, доктор 

медицине, Служба Хитне медицинске 

помоћи Нови Сад; 

 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 
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Стручно веће  

професора 

разредне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 Како унапредити 

ангажовање 

ученика креирањем 

електронских 

часова 

К2/П1 2 дана- 

16 

бодова 

Олгица Спасојевић, професор, ОШ 

„Петар Лековић”; Наталија Диковић, 

мастер професор технике и 

информатике, ОШ „Петар Лековић„ 

Пожега 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

524 Откривање региона 

кроз амбијентални 

наставу 

К2/П3 1 дан-  

8 бодова 

Маријана Неговановић Обрадовић, 

Дипломирани филолог, мастер, 

ОШ„Сава Керковић„ Љиг; Маја 

Алексић Чучак, Дипломирани 

психолог, Основна школа „Сава 

Керковић„ Љиг; Драган Ђорђевић, 

Професор географије, дипломирани 

географ, ОШ „Сава Керковић„ Љиг; 

Драгана Золотић, Дипломирани 

психолог, ОШ „Сава Керковић„ Љиг; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

319 Мобилни свет 

наставе 

К2П1 1 дан 

(8 сати) 

Тања Радованов, професор 

информатике у Економско-

трговинској школи у Кикинди; Емил 

Хофгезанг, професор информатике у 

Економско-трговинској школи у 

Кикинди; Сања Рацков, професор 

информатике, ОШ "Вук Караџић", 

Кикинда 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 
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Стручно веће за 

техничко и 

информатичко 

образовање 

 

 

 

318 

Коришћење 

рачунара за 

припрему 

ефективније 

наставе 

К2П1 8 сата Ивана Новаковић, Мастер, Основна 

школа „Стојан Новаковић„, Шабац; 

Душан Којић, Мастер, Центар за 

стручно усавршавање Шабац; Ђорђе 

Шарчевић, Мастер, Основна школа 

„Жика Поповић„ Владимирци; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Стручно 

усавршавање 

педагошко- 

психолошке 

службе 

21 

Дечији страхов као 

инхибитори 

напредовања у 

развоју и учењу 

К3П4 8 сати Снежана Васић, психолог у ОШ 

„Милан Ракић“ у Мионици; Милица 

Остојић, проф. разредне наставе, 

директор у ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“ у Бранковини; Оливера 

Петровић, психолог, сарадник у 

Центру за стручно усавршавање у 

Нишу 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

Директор, 

помоћник 

директора 

629 Ефикасан рад 

школских тимова 

усмерен на 

унапређивање 

квалитета 

образовно-

васпитног рада 

установе 

K4П1 8 сати Милован Павловић, Дипл. мастер 

учитељ,диполомирани педагог, ОШ 

"Свети Сава", Косовска Митровица; 

Владимир Средојевић, Професор 

српског језика и књижевности, ЦСУ 

Крагујевац; 

Школска 

2020/21. 

Извештај са 

одржаних 

семинара; 

Уверења, 

упитник 

 

 

Напомена:  

 У складу са финансијским могућностима, запосленима ће бити омогућено стручно усавршавање ван установе. И током ове школске 

године школа ће остварити сарадњу са ЦСУ Шабац и омогућити да запослени похађају бесплатне семинаре у овој устванови. 

Наставиће се похађање семинара и кроз сарадњу Друштва учитеља и других организација.  

 Заказивање и реализација семинара, обављаће се у складу са ситуацијом везаном за епидемију вируса COVID-19. Према томе, 

постоји могућност одступања од предлога плана. 
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Стручно усавршавање – коришћење сопствених ресурса 

р.б. област програм коме је намењен циљ метода место 

одржавања 

трајање реализатор 

1. Српски језик Обука за писање извештаја о раду координатори тимова, 

руководиоци стручних 

већа ... 

унапређивање  

вештина 

комуникације 

ППП 

Текст метода 

школа 1 час Славица 

Топић 

2. Сви предмети Електронски 

Дневник 

наставници и родитељи унапређивање 

школске евиденције 

Метода 

практичних 

радова 

разговор 

информатичк

и кабинет 

1 час Драгољуб 

Арсеновић, 

Ивана 

Јанковић 

3. Професионалн

и развој деце 

Обука за  примену модела 

конструктивног мишљења 

Одељењске старешине 7. и 

8. разреда 

помоћ деци у 

доношењу одлука о 

избору занимања  

метода 

демонстрације 

по договору 1 сат Снежана 

Мраовић 

4.. Инклузија  Употреба дидатичког материјала у 

раду са децом са сметњама у 

развоју 

Учитељи Унапређивање метода 

рада са децом 

ППП 

дискусија 

учионица  1 час Ивана Гајић 

6. Превенција 

вршњачког 

насиља 

израда  Индивидуалнх планова 

заштите 

одељењске старешине, по 

разредима /5 група/ 

упознавање са 

процедурама и 

евиденцијом 

вршњачког насиља 

метода 

демонстрације 

учионица 1 сат Снежана 

Мраовић 

7. Превентивни 

рад 

превентивни рад са родитељима 

ученика-болести зависности, 

СИДА 

родитељи и наставници превенција радионица  учионица 2 часа Јасмина 

Богојевић 

8. Унапређивање 

наставе 

АУН-алтернативни семинар наставници, 

учитељи 

примена 

интерактивних 

метода у настави 

алтернативни 

семинар 

учионица 3 сата Јасмина 

Богојевић 

9. Превентивни 

рад 

Превенција дигиталног насиља ученици, родитељи, 

наставници 

Презентација он лајн 

семинара  

инструкције учионица 1 сат Милена 

Мирчић 

10 

 

Обогаћен једно 

-сменски рад 

програм активности за три групе 

ученика 

наставници реализатори унапређивање 

компетенција 

разговор 

планирање 

учионица 1 сат Јелена 

Јеврић 

11. страни језици јавно обележавање манифестације 

Европски Дан језика 

ученици, родитељи, колеге пример добре праксе Драмски метод у 

настави језика  

Културни 

центар 

1 сат Наталија 

Бајић 

12. Музичка 

култура 

обука свирања на блок флаути учитељи  унапређивање наставе 

музичке културе 

радионица 

демоинстративна 

метода 

учионица 2 сата Марица 

Пријовић 
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13. Историја , 

верска настава 

обележавање 800 година 

самосталности српске цркве- 

зимски камп 

наставници, 

родитељи, ученици 

развијање националне 

свести  

презентација учионица 1 сат Ивана 

Павловић, 
Јелена Јеврић 

Михајло Симић 

14. Предметна 

настава 

Луткарски студио Учитељи коришћење наставног 

средства 

представа учионица 1 сат Наташа 

Јовановић 

15. Физика и 

хемија 

Заштита од различитих врста 

зрачења 

наставници,родитељи,учен

ици 

популаризовање 

науке 

прзентација учионица 1 сат Биљана 

Гајић, Јелена 

Божић 

16. Информатка Дигитална учионица наставници, 

учитељи 

коришћење 

савременог наставног 

средства 

демонстра 

тивна метода 

кабинет за 

информатику 

два дана Ивана 

Јанковић 

17 Сви предмети Пројектна настава, планирање, 

примена, вредновање 

Наставници и учитељи унапређивање наставе размена 

искустава 

учионице 1 сат Сви 

наставници 

и учитељи 
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План рада Стручних већа 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 
 

Председник Стручног већа – Славица Топић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Зорица Лазић 

2. Светлана Тошић 

3. Наташа Туменко 

4. Бојана Грујић 

 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Анализа рада Већа за претходну 

школску годину 

- Разговор о плану рада за школску 

2020/21. годину 

- Договор око израдеглобалних и 

месечних/оперативних планова рада у 

складу са школским програмом 

- Договор око реализације тематских 

недеља и угледних часова 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Израда и усвајање Акционог плана за 

побољшање постигнућа ученика осмог 

разреда на завршном испиту 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Договор 

- Анализа 

- Договор 

- Договор 

 

Наставници  

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 

Септембар - Организовање допунског, додатног рада; 

новинарске, драмске и литерарне секције 

- Преглед наставних средстава 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у шк. 2020/2021. години 

- Припреме за пано-презентацију ( додела 

задужења ) 

- Угледни часови 

- Учешће у Дечјој недељи 

- Међупредметне компетенције  

- Иницијални тестови 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

- Договор 

- Договор 

- Договор 

- Анализа 

Наставници 

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 
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Новембар/ 

децембар 

- Анализа успеха крајем првог тромесечја 

- Договор о критеријумима за предстојеће 

такмичење 

- Уређење паноа у учионицама 

- Сарадња са културним установама 

нашег града 

- Корелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

- Договор око прославе Дана Светог Саве 

-Договор око организације тематске 

недеље посвећене лику и делу Светог 

Саве 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Анализа и 

договор 

- Договор 

 

Наставници 

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 

Јануар/ 

фебруар 

- Разматрање могућности учешћа на 

семинарима  

- Разговор о времену реализовања 

школских такмичења 

- Договор о начину реализације 

припремних часова за ученике осмог 

разреда (анализа досадашње примене 

Акционог плана) 

- Договор око избора уџбеника по новом 

Програму наставе и учења за 7. разред 

- Обележавање Јевремових дана и Дана 

школе 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

Наставници  

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 

Март/април - Разговор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

- Учешће на општинским такмичењима и 

анализа резултата 

- Анализа пробног завршног испита 

- Припрема за тематску недељу у настави  

- Договор око припреме ученика за упис у 

Филолошку гимназију 

- Припреме за Књижевно вече 

- Избор уџбеника 

 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Анализа 

- Договор 

- Договор 

 

- Договор 

 

Наставници  

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 

Јун - Анализа успеха ученика на такмичењима 

- Анализа успеха ученика на пробном 

завршном испиту и завршном испиту 

- Анализа резултата допунског и додатног 

рада рада; новинарске, драмске и 

литерарне секције 

- Анализа реализованих тематских недеља 

- Анализа плана рада Већа 

- Анализа 

 

- Анализа 

 

- Анализа 

 

 

- Анализа 

- Анализа 

Наставници  

Зорица Лазић, 

Светлана 

Тошић,  

НаташаТумен

ко, Бојана 

Грујић, 

Славица 

Топић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 

Председник Стручног већа – Биљана Гајић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Драгољуб Арсеновић 

2. Слађана Недељковић 

3. Милош Злокас 

4. Ивана Јанковић 

5. Срећко Илић 

6. Гајић Милица 
 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Анализа рада Већа за претходну 

школску годину 

- Разговор о плану рада за школску 

2020/21. годину 

- Договор око израдеглобалних и 

месечних/оперативних планова рада у 

складу са школским програмом 

- Договор око реализације тематских 

недеља и угледних часова 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова 

- Израда и усвајање Акционог плана за 

побољшање постигнућа ученика осмог 

разреда на завршном испиту 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

 

Наставници 

математике и 

физике 

Септембар - Организовање допунског, додатног рада, 

као и Истраживачке секције 

- Договор око Пано презентације  

- Организација рада и договор у вези 

учешћа у „Ноћи истраживача 2020“ 

- Преглед наставних средстава 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у шк 2020/2021. години 

- Договор око реализације пројектне 

наставе у школској 2020/2021. години 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Договор 

 

Наставници 

математике и 

физике 

Новембар/ 

децембар 

- Анализа успеха крајем првог тромесечја 

- Договор о критеријумима за предстојеће 

такмичење 

- Уређење паноа у учионицама 

- Планирање посете Фестивала науке у 

Београду 

- Анализа реализованих задатака у 

настави  

- Корелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

- Договор 

 

- Анализа 

- Анализа и 

договор 

- Договор 

Наставници 

математике и 

физике 
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Јануар/ 

фебруар 

- Разматрање могућности учешћа на 

семинарима  

- Разговор о времену реализовања 

школских такмичења 

- Договор о начину реализације 

припремних часова за ученике осмог 

разреда (анализа досадашње примене 

Акционог плана) 

- Договор око избора уџбеника по новом 

Програму наставе и учења за 7. разред 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

 

- Договор 

 

Наставници 

математике и 

физике 

Март/април - Разговор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

- Учешће на општинским такмичењима и 

анализа резултата 

- анализа пробног завршног испита 

- припрема за тематску недељу у настави 

физике 

- Уређење паноа 

- Договор 

 

- Анализа 

Наставници 

математике и 

физике 

Јун - Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

- Анализа успеха ученика на пробном 

завршном испиту и завршном испиту 

- Анализа резултата допунског и додатног 

рада рада, секције.. 

- Анализа реализованих тематских недеља 

- Анализа плана рада Већа 

- Анализа Наставници 

математике и 

физике 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Председник Стручног већа – Душко Бојић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Ивана Јанковић 

2. Маргита Кекић 

3. Александар Бркић 

4. Ненад Лукић 

5. Передраг  Васић 

6. Милица Бобић 

 
 

напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације у држави, проузроковене проглашењем 

епидемије вируса SARS-2, план Стручног већа биће прилагођен новонасталој ситуацији а према 

препорукама кризног штаба и Министарства просвете.

Реднибро

ј 

 

ТЕМА 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРИМЕДБА 

 

 

1. 

Усаглашавање наставних планова и 

програма 

Семинари и пано презентације 

Тим за компетенције (усаглашавање) 

Председник Већа 22. 8 2020. Избор Председника, 

Усаглашавање 

Планова, иницијално 

тестирање 

 

 

2. 

Договор чланова Већа око секција и 

семинара за ову школску годину 

Председник Већа 

и чланови 

29. 8. 2020. Предлог тема презентације, 

 

 

3. 

Анализа такмичарског календара за ову 

школску годину и планирање 

школских такмичења 

Председник Већа 

и чланови 

Новембар 2020. Усвајање календара 

такмичења 

 

 

4. 

Праћење активноси актива ТиО на 

нивоу града, договори у вези са 

предстојећим такмичењима (ТиТ, ТиО, 

саобраћај) 

Председник Већа 

и чланови 

Фебруар 2021. Подела задужења у вези са 

такмичењима 

 

 

5. 

Анализа такмичења (општинско и 

окружно), сагледавање уочених 

пропуста, анализа пано презентације. 

Припрема за републичко (ТиО, 

саобраћај  и информатика – надамо се 

да ће и ове године бити наших ученика 

на Србији). 

Председник Већа 

и чланови 

Април 2021. Сумирање резултата 

 

 

6. 

Предлог плана рада за наредну годину 

и разговор о евентуалним семинарима, 

анализа евентуалних пропуста 

Председник Већа 

и чланови 

Јун 2021.  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – БИОЛОГИЈА/ХЕМИЈА 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа –  Јелена Божић 

 

Чланови стручног већа: 

1.  Милена Мирчић 

2.  Мирјана Теодоровић 

3.  Дејан Јовић 

4. Ана Ковановић 
 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Анализа рада Већа за претходну 

школску годину 

- Разговор о плану рада за школску 

2020/21. годину 

- Договор око израде глобалних и 

месечних/оперативних планова рада у 

складу са школским програмом 

- Договор око реализације тематских 

недеља и угледних часова 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова 

- Израда и усвајање Акционог плана за 

побољшање постигнућа ученика осмог 

разреда на завршном испиту 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у шк 2020/21. години 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

 

 

 

 

Наставници: 

 Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 

Септембар/ 

октобар 

- Организовање допунског, додатног рада, 

научне секције и слободних наставних 

активности као што су чувари природе и 

домаћинство 

- Преглед наставних средстава 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у шк 2020/2021. години 

- Квиз – Здрава храна 

- Обележавање дана здраве хране 

- Предавање поводом 150 година од 

открића Периодног система хемијских 

елемената 

- Договор 

- Анализа 

- Договор 

 

-Договор и 

анализа 

-Договор и 

анализа 

- Договор и 

анализа 

 

 

 

Наставници: 

Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 

Новембар/ 

децембар 

- Анализа успеха крајем првог тромесечја 

- Уређење паноа у учионицама 

- Сарадња са културним установама 

нашег града 

- Корелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

- Пано презентација - Жива 

- Анализа 

- Договор 

- Анализа 

- Анализа и 

договор 

 

 

Наставници: 

Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 
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Јануар/ 

фебруар 

- Разматрање могућности учешћа на 

семинарима  

- Разговор о времену реализовања 

школских такмичења 

- Договор о начину реализације 

припремних часова за ученике осмог 

разреда (анализа досадашње примене 

Акционог плана) 

- Договор око избора уџбеника по новом 

Програму наставе и учења за 7. разред 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

 

- Договор 

 

 

 

Наставници: 

Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 

Март/април - Разговор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

- Учешће на општинским такмичењима и 

анализа резултата 

- Анализа пробног завршног испита 

- Припрема и анализа часова примене 

међупредметних компетенција 

-Обележавање Дана планете Земље 

- "Поглед у мали кућни оглед " – јавни час 

у оквиру Јевремових дана 

- Договор 

 

- Анализа 

 

-Договор и 

анализа 

-Договор и 

анализа 

 

Наставници: 

Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 

Јун - Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

- Анализа успеха ученика на пробном  

завршном испиту и завршном испиту 

- Фестивал екологије 

- Анализа резултата допунског и додатног 

рада рада, секције.. 

- Анализа реализованих тематских недеља 

- Анализа плана рада Већа 

- Анализа 

 

-Договор и 

анализа 

-Договор и 

анализа 

 

- Анализа 

 

 

Наставници: 

Милена 

Мирчић,  

Мирјана 

Теодоровић, 

Дејан Јовић 

Јелена Божић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа –  Воја Костадиновић 

 

Чланови стручног већа: 

1.  Жељко Пакић 

2. Војкан Вечериновић 

3.  Милош Палежевић 

 

Р.бр. Тема Носилац активности Време 

реализације 

1. - Анализа планова физичког васпитања 

- Договор о учешћу наше школе на општинским 

такмичењима (подела задужења) 

- Договор о реализацији спортске недеље у 

првом полугодишту 

- Договор о организацији јесењег кроса 

- Текућа питања 

Воја Костадиновић, 

Жељко Пакић,  

Војкан Вечериновић 

Милош Палежевић 

 

 

 

Септембар 

2. - Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Договор о организовању и реализацији 

турнира у оквиру школе 

- Припрема екипа за општинска такмичења  

- Текућа питања 

Воја Костадиновић, 

Жељко Пакић,  

Војкан Вечериновић  

Милош Палежевић 

 

 

Новембар 

3. - Планирање и организовање спортских 

такмичења у ИО Орид 

- Договор о организацији и реализацији 

пролећног кроса 

- Договор о начину реализације спортске 

недеље у другом полугодишту 

- Текућа питања 

Воја Костадиновић, 

Жељко Пакић,  

Војкан Вечериновић  

Милош Палежевић 

 

 

 

Март 

4. - Анализа постигнутих резултата на 

такмичењима 

- Вредновање рада стручног већа и прикупљање 

података за израду извештаја о раду стручног 

већа 

- Избор новог руководства 

- Текућа питања 

Воја Костадиновић, 

Жељко Пакић,  

Војкан Вечериновић  

Милош Палежевић 

 

 

Мај 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – ИСТОРИЈА И 

ГЕОГРАФИЈА 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа –Јелена Јеврић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Раде Бошковић 

2. Ивана Павловић 

3. Светозар Чекић 

4. Гордана Милошевић 
 

 

Напомена: 

Због тренутне епидемиолошке ситуације у држави проузроковене проглашењем епидемије корона 

вируса, план Стручног већа биће измењен/прилагођен, а према околностима које буде наметала 

организација наставе у условима евентуалног проглашења ванредног стања, ванредне ситуације 

или других измењених околности услова реализације наставе. 

 

 

Време 

реализације 
Активности / теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар  - Разговор о плану рада за школску 

2020/21. годину; 

- Договор око израде оријентационих 

планова рада историје и географије у 

складу са програмом; 

- Договор око реализације тематских 

недеља и угледних часова; 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова; 

- Реализације наставе на даљину; 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у шк 2020/2021. години. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Октобар - Организовање допунског, додатног рада 

из историје и географије, као и историјске 

и географске секције; 

- Преглед наставних средстава; 

- Присуство састанцима и активима 

друштава историчара и географа. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Новембар - Анализа успеха крајем првог тромесечја; 

- Уређење паноа у учионицама; 

- Сарадња са културним установама 

нашег града. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Децембар - Договор о критеријумима за предстојеће 

такмичење; 

- Анализа реализованих задатака у 

настави историје и географије; 

- Корелација наставних предмета и 

унапређивање усклађивања критеријума 

оцењивања. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 
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Јануар - Разматрање могућности учешћа на 

семинарима; размена искустава на 

реализованим семинарима; 

- Разговор о времену реализовања 

школских такмичења; 

- Договор о начину реализације 

припремних часова за ученике осмог 

разреда (анализа досадашње примене 

Акционог плана). 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Фебруар - Анализа реализованих задатака у 

настави историје и географије; 

- Корелација наставних предмета и 

анализа усклађивања критеријума 

оцењивања. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Март - Учешће на општинским такмичењима и 

анализа резултата; 

- План припреме за пробни завршни 

испит; 

- Припрема за тематске недеље у настави 

историје, географије и других предмета. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Април - Припрема и анализа пробног завршног 

испита 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Јун - Анализа успеха ученика на 

такмичењима; 

- Анализа успеха ученика на пробном 

завршном испиту и завршном испиту; 

- Анализа резултата допунског и додатног 

рада рада; 

- Анализа реализованих тематских 

недеља; 

- Анализа плана рада Већа. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 

Август Анализа и припрема рада већа за наредну 

школску годину. 

Анализа и 

договор 

 

Наставници 

историје и 

географије 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа –  Наталија Бајић 

 

Чланови стручног већа: 

1.  Ђурђија Лукић 

2.Сања Живић 

3.  Ана Бирчаковић 

4. Катарина Ђурђевић 

5. Јасна Ковачевић 

6. Јелена Мијаиловић 

7. Јасмина Машић  

8. Тања Милутиновић 

 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Анализа рада Већа за претходну 

школску годину 

- Избор новог председника Стручног већа 

- Разговор о плану рада за школску 

20120/21. годину 

- Договор око израде глобалних и 

месечних/оперативних планова рада у 

складу са школским програмом 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова 

- Анализа 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

 

Чланови Већа  

Септембар - Организовање допунског, додатног рада, 

као и секције.... 

- Договор око реализације Европског дана 

језика 

- Преглед наставних средстава 

- Избор семинара за стручно усавршавање 

у школској 2020/2021. години 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Договор 

- Договор 

Чланови Већа 

Новембар/ 

децембар 

- Анализа успеха крајем првог тромесечја 

- Договор о критеријумима за предстојеће 

такмичење 

- Уређење паноа у учионицама 

- Сарадња са културним установама 

нашег града 

- Анализа реализованих задатака у 

настави страних језика 

- Корелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

- Припрема тематске недеље у настави 

страних језика 

- Договор око учешћа и реализације 

пројекта Божићни вашар 

- Подела задужења 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Анализа и 

договор 

- Договор 

 

- Анализа и 

договор 

- Договор 

Чланови Већа 

страних 

језика, 

музичке 

културе и 

ликовног као 

и сарадња с 

музичком 

школом 

Михаило 

Вукдраговић 
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Јануар/ 

фебруар 

- Анализа успешности пројекта Божићни 

вашар 

- Размена искуства и утисака са семинара 

- Разговор о времену реализовања 

школских такмичења 

- Договор око избора уџбеника по новом 

Програму наставе и учења за 7. разред 

- Оквирни договор око концепта Вечери 

страних језика (тема представе, 

временски оквир, време реализације) 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

Наставници 

страних језика 

Март/април - Анализа успешности представе у оквиру 

Вечери страних језика 

- Разговор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

- Учешће на општинским такмичењима и 

анализа резултата 

- Договор 

 

- Анализа 

Наставници  

страних језика 

Јун - Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

- Анализа резултата допунског и додатног 

рада, секције.. 

- Анализа плана рада Већа 

- Анализа Наставници  

страних језика 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – Ликовна култура и музичка 

култура 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа – Анастасија Бабовић Димитрић 

 

Чланови стручног већа: 

1. Ђурђевић Драгана 

2. Љубица Максимовић 

3. Марица Пријовић 

 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Август - Анализа рада Већа за претходну 

школску годину 

- Разговор о плану рада за школску 

2020/21. годину 

- Договор око израде глобалних и 

месечних/оперативних планова рада у 

складу са школским програмом 

- Договор око реализације тематских 

недеља и угледних часова 

- Израда педагошке документације и 

иницијалних тестова 

- Договор око Чивијаде и Дечје недеље 

2020.  

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Договор 

Наставници 

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 

 

Септембар - Организовање секција ликовне и 

музичке културе 

- Преглед наставних средстава 

- Избор семинара за стручно 

усавршавање у шк. 2020/2021. години 

-Договор око израде Пано-презентације 

за школску 2020/21. годину 

- Договор чланова Већа везано за 

пројектну наставу (избор теме, подела 

акивности,...) 

- Договор 

 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

Наставници  

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 

 

Новембар/ 

децембар 

- Анализа успеха крајем првог 

тромесечја - Договор око приредбе за 

прославу школске славе – Светог Саве 

- Сарадња са културним установама 

нашег града 

- Корелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

- Припрема тематске недеље у настави 

ликовне и музичке културе 

- Информисање, анализа и разговор о 

реализованим пројектима у оквиру рада 

тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Анализа 

 

Наставници  

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 
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Јануар/ 

фебруар 

- Извештај са прославе Светог Саве 

- Разматрање могућности учешћа на 

семинарима  

- Договор око прославе Дана школе 

- Договор око избора уџбеника по 

новом Програму наставе и учења за 7. 

Разред 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Договор 

 

 

Наставници  

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 

Март/април - Разговор о усклађивању критеријума 

оцењивања 

- Договор за Хорско вече и годишњу 

изложбу радова ученика 

- Извештај са прославе Дана школе 

- Информисање, анализа и разговор о 

реализованим пројектима у оквиру рада 

тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

- Договор 

 

- Анализа 

 

-Анализа 

-Анализа 

Наставници  

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 

Јун - Извештај са Хорске вечери 

- Извештај са годишње изложбе радова 

ученика 

- Анализа резултата рада секција 

ликовне и музичке културе 

- Анализа реализованих тематских 

недеља 

- Информисање, анализа и разговор о 

реализованим пројектима у оквиру рада 

тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

- Анализа плана рада Већа наставника 

ликовне и музичке културе у току 

школске 2020/2021. године 

- Анализа 

- Анализа 

 

- Анализа 

 

- Анализа 

- Анализа 

 

 

 

- Анализа 

Наставници  

1. Анастасија 

Бабовић 

2. Драгана 

Ђурђевић 

3. 

ЉубицаМаксим

овић 

4. Марица 

Пријовић 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УЧИТЕЉА 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

 

Председник Стручног већа: Светлана Грујић 

Чланови већа: наставници и професори разредне наставе 

 
Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар Усвајање Плана рада Стручног већа учитеља 

за 2020/2021. годину ; 

Анализа иницијалног тестирања; 

Избор семинара за стручно усавршавање за 

2020/2021. годину; 

Извештај са одржане Чивијаде; 

План активности за Дечју недељу ; 

Прецизирање о начину осваривања 

међупредметних компетенција и план 

сарадње са Тимом; 

Презентација пројектне наставе; 

Израда ндивидуалних планова заштите и 

појачан васпитно-образовни рад са 

ученицима; 

Текућа питања; 

- Анализа 

 

- Анализа 

- Договор 

 

- Анализа 

- Договор 

- Договор 

 

 

- Договор 

- Договор 

 

 

председник 

већа 

наставници  

педагог 

психолог 

јануар/ 

фебруар 

Извештаји Разредних већа о успех и 

дисциплини; 

Употреба дидактичког материјала у раду са 

децом са сметњама  развоју; 

Зимски сусрети учитеља; 

 Пројектна настава – презентација; 

План активности сарадње са предшколском 

установом; 

План активности за Јевремове дане; 

Извештај о одржаним семинарима; 

Текућа питања; 

- Анализа 

 

- Анализа 

 

- Договор 

- Анализа 

- Договор 

 

- Договор 

- Анализа 

 

председник 

већа 

наставници 

дефектолог 

март/април Информација о избору уџбеника за наредну 

школску годину;  

Безбедност на интернету; 

Извештај са зимског кампа; 

План пријема првака; 

Предлог екскурзија и рекреативне наставе за 

следећу школску годину; 

Текућа питања; 

 

- Договор 

- Предавање 

- Анализа 

- Договор 

- Договор 

 

 

председник 

већа 

наставници  

психолог 

Јун Анализа реализованих екскурзија и 

рекреативне наставе;  

Анекс Програма наставе и учења, 3. разред-

подела задужења; 

Пројектна настава-презентација; 

Извештај о одржаним семинарима; 

Текућа питања; 

- Анализа 

 

- Договор 

 

- Анализа 

- Анализа  

 

председник 

већа 

наставници  

Август Евалуација рада Стручног већа; 

 Избор руководиоца за нареднушколску 

годину; 

Текућа питања; 

- Анализа  

- Договор 

 

председник 

већа 

наставници 
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План сарадње школе са установама 

(учитељи) I разред 

1. Безбедност деце у саобраћају (одељењска заједница) 

2. Библишина рингераја– Библиотека шабачка (одељењска 

заједница) 3. Расти здраво! – Завод за јавно здравље 

(одељењсказаједница) 

 

II разред 

 

1. Библишина рингераја– Библиотека шабачка (одељењска заједница) 

2. Студио креативне драме–  вртић „Младост“ (слободне активности) 

3. Болест прљавих руку! – Завод за јавно здравље (одељењска заједница) 

 

III разред 

 

1. Ликовне технике (оригами) ПУ, вртић „Младост“ (слободне активности) 

2. Болест прљавих руку! – Завод за јавно здраље (одељењска заједница) 

 

IV разред 

 

1. Библишина рингераја– Библиотека шабачка (одељењска заједница) 

2. Европски дан науке – ЦСУ (слободне активности) 

 

Издвојена одељења 

 

            1. Знање свуда- посета МЗ и Музеју (одељењска заједница) 

2. Безбедност деце у саобраћају, посета припадника саобраћајне полиције 

(одељењска заједница) 

3. Расти здраво - посета сеоској амбуланти (одељењска заједница) 
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План подршке ученицима 

 

Активности време разред облици и методе извршилац 

1. Часови одељењских заједница у свим 

разредима заједничке теме: 

-радне навике 

-методе и технике учења 

-упутства за учење 

-проблеми, вредности и правила 

одељења 

-већинатема предложених у Програму 

одељењских заједница 

септембар- јун 1.–8. расправе, 

дискусије 

радионице дебате 

суднице 

разредни 

старешина 

стручни 

сарадници 

2.Праћење успеха ученика и 

саветодавни рад, попотреби, са 

ученицима који имају три или више не 

прелазних оцена на 

класификационом периоду 

Током године 4.-8. тестирања, 

разговори, 

саветодавни рад, 

програм учење 

учења 

психолог, 

педагог 

одељењске 

старешине 

3.Препознавање ученика којима је 

потребан ИОП 

Истраживање о Процени 

имплементације програма подршке 

Током године 1.-8. индивидуално наставници и 

Тим за ИОП 

Праћење адаптације ученика 1. и 5. 

разреда Праћење адаптације нових 

ученика у школу 

Током године 1.-8. Посета часовима 

анкетирање 

Саветодавни рад 

подршка 

Разредни 

старешина, 

психолог 

5. Статистичке анализе и извештаји о 

успеху ученика на сваком 

класификационом периоду 

Током године 2.-8. Статистичка 

обрада података 

анализа 

наставник 

информатике 

педагог 

6.Педагошко образовање родитеља на 

родитељским састанцима кроз теме: 

Како правилно учити, радне навике... 

Током године 1.-8. предавање, 

дискусија 

одељењске 

старешине, 

педагог 

7. Додатни рад и секције за талентоване 

ученике 

Током године 4.-8. васпитно 

образовни рад 

додатна настава 

предметни 

наставници 

8.Допунски рад са ученицима који 

спорије напредују. 

Током године 1.-8. допунсканастава предметни 

наставници 

9.Информисање наставника о начинима 

рада са децом која раде по 

индивидуалном програму или 

индивидуализованој настави, мере које 

је потребно предузети 

Током године 1.-8. Наставничк овеће, 

индивидуални 

педагошко– 

инструктивнити рад 

стручнитим 

за ИОП, 

педагог 

10. Инструктивни Рад са наставницима Током године 1.-8. Саветодавни 

инструктивни рад 

психолог 

педагог 

11.Индивидуални саветодавни рад са 

родитељима ученика 

Током године 1.-8. саветодавнии 

инструктивни рад 

Стручни 

сарадници, 

наставници 

12.Консултације са психологом по Током године 1.-8. Саветодавни рад психолог 
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потреби и сарадња са Развојним 

саветовалиштем 

13.Посредовање у остваривању права на 

материјалну помоћ (за уџбенике, 

екскурзије, трошкове исхране) 

континуирано, 

током 

целешколскегод 

ине 

1.-8. Након договора са 

корисником 

писања дописа 

ЦСР 

или ЦК 

одељењски 

старешина, 

секретаријат 

Тим за сарадњу 

са ЦК 

14. Организација хуманитарних акција 

-сакупљање пластичних чепова, 

-организација дародавнице уџбеника у 

школи новогодишњи пакетићи за 

сиромашнудецу хуманитарна представа 

или журка за ученике 

Током године 

 

 

децембар 

1.-8. На основу 

договора 

саученицима 

одељењске 

старешине 

Ученички 

парламент 

15. Социометријски упитник у одељењу 

(у трећем разреду сваке године и по 

потреби у другим разредима) 

новембар 

по потреби 

3. Упитник 

социограми, 

анализа 

одељењске 

старешине 

психолог 

16. Пружање подршке деци, односно 

ученицима из осетљивих група – 

радионице зa сузбијање предрасуда и 

дискриминације 

1.-8. саветодавнирад; 

ИОП; мере за упис 

у средњу ш. 

Тимза ПО 

Тимза ИОП 

17. Учествовање у процесу 

идентификовања даровитих ученика; 

Пружање подршке таквим ученицима за 

њихов даљи развој; учествовање у 

процени могућности за убрзано 

школовање ученика са изузетним 

способностима. Израда ИОП3. 

Током шком 

школске 

године (по 

потреби) 

7. 

 

 

1.-8. 

Тестирање 

способности; 

укључивање у рад 

ЦТ Лозница или 

Петницу; 

такмичења; 

индивидуално- 

саветодавни рад 

наставници 

Тим за 

откривање 

потенцијално 

даровитих 

ученика 

Центар за 

таленте 

Лозница 

18.Рад са ученицима на унапређењу 

кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у 

савременом друштву; стратегије 

учења и мотивација за учење, вештине 

самосталног учења, концепт 

целоживотног учења, социјалне 

вештине (), здрави стилови живота, 

вештине доношења одлука и друго. 

током 

школске 

године 

1.-8. Непосредни рад 

Радионице 

Секције 

Такмичења 

Екскурзије 

индивидуално- 

саветодавн ирад 

Тим за заштиту 

   деце од 

насиља 

Тим за 

превентивни 

рад 

Тим за ПО 

/садржаји су у 

плановима 

19. Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем (на 

основу процењених способности, 

интересовања, особина 

Интензивније у 

другом 

полугодишту 

4.-8. Непосредн ирад 

радионице у 

оквиру пројекта 

''ПО на преласку у 

Тим за ПО 

Национална 

служба за 

запошљавање 
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личности, мотивације ученика)   средњу школу'' 

тестирањепрофес 

ионалнихопредељ 

ења и 

способности 

реални сусрети 

КзМ 

Локални тим 

за ПО 

средње школе 

фирме и 

предузећа 

20.Пружање психолошке помоћи 

ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама. 

По потреби 

током школске 

године 

1-8. Индивидуално 

саветодавни и 

групни рад 

Радионице 

психолог у 

сарадњи са 

надлежним 

институцијама 

21. Учествовање у појачаном васпитном 

раду зa ученике који врше повреду 

правила понашања у школи, 

неоправдано изостају с наставе пети 

или више часова, односно,  који својим 

понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права. 

По потреби 

током школске 

године 

1-8. Медијација 

реконструкција 

Реституција 

Радионице 

рндивидуално- 

саветодавнирад 

Тим за заштиту 

   

деце/ученикаод 

насиља 

Тим за 

превентивни 

рад, УЗМ 

Тим за појачан 

васпитни рад 

22. Организовање и реализовање 

предавања, радионица и других 

активности за ученике из области 

менталног здравља, педагошке, 

развојне и социјалне психологије 

Током школске 

године 

По плану 

тимова и већа 

1.-8 Предавањена:Нас 

тавничком већу, 

одељењским 

већима, Стручним 

већима 

у оквиру Дечје 

недеље 

трибине 

Стручни 

сарадници 

Родитељи из 

институција са 

којима школа 

сарађује 

Тим за сарадњу 

са Заводом за 

јавно здравље 

23.Пилот пројкат "Обогаћен 

једносменски рад" 

 

Планиране 

активности 

ИО 

Орид 

Кооперативна, 

Радионице, 

ППТ 

Реализатори су 

предвиђени 

планом 

активности 

24.Пројекат ''Растимо здраво'' Током школске 

године 

1.-8. Вежбе  
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Р.бр. ОБЛАСТ У 

КОЈОЈ СЕ 

РЕАЛИЗУЈЕ 

ИЗДВОЈЕНЕ ТЕМЕ 

1. РЕДОВНА 

НАСТАВА 

Здравствено васпитање ученика у школи се остварује кроз теме из 

наставних предмета у оквиру редновне наставе, посебно из света 

око нас, познавање пироде и друштва и изборног програма чувара 

природе у разредној настави, док се у предметној настави највише 

реализује у оквиру часова биологије, хемије и изборног предмета 

домаћинство. Планови реализовања и називи тема из области 

здравственог васпитања, налазе се у наставним плановима. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

ВАН НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

Теме за часове одељењских заједница у оквиру којих се реализује и 

здравсвено васпитање налазе се у овом документу у плану рада 

одељењских заједница Неке од тема, за ученике од 1. до 4. разреда: 

подстицање развоја хигијенских навика ученика – разговор о 

болестима које изазиванехигијена разговор о значају правилне 

исхране за развој и здравље поготову узимском периоду; развијање 

навике да се једе у кући застолом одржавање личне хигијене изначај 

Здравље је наше највеће богатство – анализа и сценско извођење – 

како изгледају болесне и здраве особе, које су излечиве и 

неизлечиве болести, како се понашају у кући итд.  

- значајно је да прочитамо упутства – деца доносе упутства за 

коришћење лекова 

Неке од тема за ученке од 5. до 8. разреда: 

-значајно је да водимо рачуна о средини у којој радимо, штетности 

дувана, алкохола и дрога на психофизички развој и здравље 

- заразне болести и болести прљавих руку 

-Опрезно са употребом лекова! Шта значи зависност... 

прича о дечаку који је први пут пробао дрогу 

3. ПРОГРАМ 

ПРЕВЕНЦИЈЕ 

БОЛЕСТИ 

ЗАВИСНОСТИ И 

СИДА 

Програм превенције болести зависности и СИДА – за ученике 

седмог разреда по 4 часа одељењских заједница и тема за родитеље 

ученика 

Укључивање Локалног тима за борбу против наркоманије са темама 

које реализују са наставницима, ученицима и родитељима 

4. ТЕМЕ КОЈЕ ЈЕ 

ИЗАБРАО ТИМ 

ЗА САРАДЊУ 

СА ЗАВОДОМ 

ЗА ЗАШТИТУ 

ЗДРАВЉА 

Национални месец правилне исхране-организовање квиза ''Здрава 

храна'' за ученике 4. разреда 

 

Пубертет – за ученике петог разреда 

Напомена: С обзиром на ситуацију пандемије, ученици се свакодневно упућују на 

поштовање здравствених и хигијенских правила које је школа прописала, а у току 

школске године очекују се предавања и посете представника релевантних институција 

у складу са том ситуацијом
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План рада одељењских заједница 

 

             Планиране теме обухватају део програма превентивних активности за 

спречавање наркоманије у основној школи, програма здравственог васпитања, 

програма професионалне оријентације и Акционог плана заштите деце од насиља. 

Неопходно је што већи број ових часова организовати по пронципима активне школе, 

тј. укључити елементе дискусије, рапсправе, групни рад, очигледна наставна 

средства… 
 

I – III разреда 

 

носиоци 

активности 
теме за часове одељењских заједница 

учитељ 
Упознавање са правилником о понашању ученика у школи и разговор о правилима 

одељења посебно у условима пандемије 

учитељ Дефинисање правила специфичних за одељење након анализе стања и понашања 

учитељ Култура понашања: понашање у учионици, ходницима и школском дворишту 

учитељ/психолог 
''Децо, следите став трезни-будите увек опрезни'' радионице из превенције 

вршњачког насиља уз коришћење наставног средства-плаката 

учитељ 
Развијање радних навика: помоћ ученицима да испланирају и организују своје 

време (навика места и времена) 

учитељ 
Развијање позитивне комуникације: "Чаробне су  речи "молим" и "изволи"" 

(вежбање кроз ситуације у којима деца глуме своје вршњаке и одрасле) 

учитељ 
Култура понашања: како се  понашамо на јавном месту? Испричати неке негативне 

примере које ће ученици критиковати. 

учитељ 
Подстицање развоја хигијенских навика ученика – разговор о болестима које 

изазива нехигијена и ситуацији пандемије 

педагог Методе и технике учења: како да учимо брзо и да разумевањем 

учитељ 

Разговор о нормама и правилима понашања: подстицати ученика да они сами 

предложе нека правила понашања у школи и да прате у којој мери се она поштују 

(Правилник понашања) 

учитељ Развијање културних потреба ученика: читање, цртање, писање, креирање 

учитељ Разговор о неким особина људи: агресивност, себичност, уображеност… 

психолог 
Развијање хуманих односа између полова и подстицање узајамног дружења и 

сарадње (психолошка радионица) 

учитељ 

Култура понашања: постављање стола, уређивање стана и дворишта – помагање 

родитељима у обављању кућних послова не обазирући се на поделу "мушки" и 

"женски" послови 

учитељ 
Разговор о значају правилне исхране за развој и здравље поготову у зимском 

периоду и случају пандемије; развијање навике да се једе у кући за столом 

учитељ 
Развијање критичног мишљења ученика и превентивни рад (расправе о  штетности 

дувана, алкохола и дрога) 

учитељ 

Култура понашања: како позвати друга на рођендан? (Предложити књигу на 

поклон). Како се понашати у туђој кући и колико дуго остати на рођендану (узети 

неки актуелни пример) 

учитељ 
Подстицање развоја креативности ученика: изабрати неки материјал на којим би 

ученици могли да измишљају и "фантазирају" 

учитељ Слободно време и интересовања ученика 

учитељ 
Култура понашања: издвајање негативних и позитивних примера из свакодневних, 

мођусобних односа ученика (неопходно једа ученици сами наводе примере, 
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посебно примере где је присутно насиље и изнесу свој став) 

психолог Како решити сукоб? Психолошка радионица 

учитељ Заштитимо и улепшајмо природу око нас (разговор о екологији). 

учитељ Представљање себе, израда личног беџа – формирање слике о себи 

учитељ Представљање одељења, израда заједничког симбола одељења 

психолог Смешно-страшно – психолошка радионица 

психолог Мој бес – психолошка радионица 

У ИОМишар 3.р. ''Бели зуби'' позоришна представа 

педагог 
Да ли смо задовољни постигнутим успехом и шта можемо учинити до краја 

школске  год. 

Социјални 

радник 
Предрасуде и дискриминација појединаца, група и читавих нација 

учитељ Мој узор из неке професије 

учитељ Моји родитељи на свом радном месту 

учитељ Кад ме неко наговара како да кажем НЕ  

учитељ Култура понашања на јавном месту и понашање у саобраћају 

психолог/учитељ Мој компјутер и ја – избор садржаја који се препоручују ученицима 

 

 

IV разред 

 

носиоци 

активности 
теме за часове одељењских заједница 

учитељ 

Шта је здрава храна и који је њен значај – групни рад, свака група анализира једну 

групу намирница и наводе зашто и кад нису здраве за човека. Једна група обавезно 

да се бави грицкалицама и брзом храном /повезивање са ситуацијом пандемије/ 

МУП Безбедност у саобраћају 

учитељ 

Шта смо јели прошле недеље – анализа табела по жељи ученика, одређивање 

најзаступљенијих намирница и критички осврт 

Предлог: на сличан начин може да се континуирано прате и анализирају и друге 

активности детета нпр. како проводе слободно време, како помажу у кући, којих се 

игара играју са друговима, како и колико уче и сл. 

учитељ Одржавање личне хигијене и значај 

МУП Злоупотреба опојних дрога и алкохола 

учитељ 
Шта све налазимо бачено на улицама и парковима – анализа средине, излет, вођење 

евиденције, разговор о појму рециклаже 

учитељ 

Здравље је наше највеће богатство – анализа и сценско извођење – како изгледају 

болесне и здраве особе, које су излечиве и неизлечиве болести, како се понашају у 

кући итд /повезати са актуелном ситуацијом пандемије/ 

учитељ 

Значајно је да прочитамо упутства – деца доносе упутства за коришћење лекова, 

неких кућних апарата, флајера који позивају за укључивање у неке организације 

или клубове и сл. Циљ је да се формирају навике о потреби информисања у вези 

свега што користимо и где хоћемо да учествујемо 

психолог 
Превентивни рад: Анализа посебно осмишљене приче о старијем дечаку који први 

пут долази у контакт са дрогом  

учитељ 

Анализа неких ситуација у којима нас неко наговара да урадимо нешто што не 

желимо или не смемо да урадимо /да се не јавиш родитељима, да побегне са часа, 

да проба алкохол, да вози бицикл по коловозу, да гледа непримерене садржаје на 

интернету, да ступи у контект са непознатим особама на друштвеним мрежама 

учитељ Моје будуће занимање – како замишљам себе  

МУП Насиље као негативна друштвена појава 

МУП Безбедно коришћење интернета 

учитељ Најгоре и најтеже ми је било кад... анализа ситуација насиља,дефинисање појма и 
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врсте насиља, провера да ли је међу децом било дигиталног насиља 

учитељ Вежбање стратегија решавања сукоба, анализа и примена реституције 

МУП Превенција и ѕаштита деце од трговине људима 

Учитељ 
Шта волим да радим у слободно време, моје омиљене играчке и кућни љубимци – 

како се играм са њима, како их чувам... 

учитељ 
Развијање речника осећања–рад у групама – набрајање осећања и разврставање на 

позитивна и негативна 

МУП Полиција у служби грађанима 

учитељ 
„У туђим ципеламаˮ –анализа бајке Пепељуга из позиција различитих улога, 

освешћивање позиција заменом улога 

МУП Заштита од пожара 

учитељ 
Шта ме све брине – групни рад – излиставање брига чланова група и издвајање 

оних на које могу да утичу 

учитељ 
Е баш хоћу лепо да се понашам – избор пет ситуација и сценско извођење са 

манирима културног понашања 

МУП Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 

психолог Бајка о мени – пројективна техника 

учитељ 
Разговор о понашању на часу и одморима, посебно о коришћењу мобилних 

телефона. 

учитељ 
Вежбање технике брзог памћења – Мапе ума на различитим садржајима /неколико 

пута у току школске године 

учитељ На свом будућем радном месту – цртање и формирање изложбе радова 

учитељ Излет до оближњег парка /или на рекреативној настави/ - уочавање детаља 

учитељ Критичка анализа ТВ програма који деца прате 

учитељ Критичка анализа игрица које играју на компјутеру 

учитељ Опасности које вребају на интернету, анализа 

учитељ Прелазак на предметну наставу – разговор  
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V разред 

 

час месец Тема начин реализације циљ 

1.  

IX 

Упознавање са одељењским 

старешином и представљање 

ученика 

Значајно је да поред имена ученик 

каже и нешто занимљиво о себи. 

Разговор и упознавање ученика са 

радом у предметној настави 

Упознавање 

2.  

Упознавање са правилником 

понашања , посебно у 

условима пандемије 

 Размена првих утисака 

3.  

Дефинисање правила 

одељења и упознавање 

ученика са појмом 

реституције 

Разговор о проблемима у међусобним 

односима, издвајање листе проблема 

и угрожених вредности, дефинисање 

неколико кључних правила језиком 

позитивне акције 

Подстицање ученика  

да размишљају о 

правилима којима би 

регулисали међусобне 

односе 

4.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

5.  

X 

Реци нешто о мени Радионица коју реализује дефектолог 
Подстицање развоја 

толеранције. 

6.  
Постављање специфичног 

пано-правилника одељења 

Разговор о правилима, наградама и 

казнама 

Подстицање развоја 

свести о лич. 

одговорн. 

7.  

 

Методе успешног учења 

 

Предавање и демонстрација Помоћ у учењу 

8.  

XI 

Да ли си ОК? 
Унапређивање самосвести 

оменталном здрављу 

Праћење почетне 

адаптације 

9.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ  

СТАРЕШИНЕ 
  

10.  
Значајно је да водимо рачуна 

о средини у којој радимо 

Разговор о заштити средине, посебно 

о чистоћи школе и шк.дворишта, 

иницијатива и предлози ученика 

Развијање еколошке 

свести 

11.  

Кутура понашања: мој 

речник у свакодневној 

комуникацији 

Посебно разговарати о 

поштапалицама и вулгарностима и 

како их избацити 

Развијање култу - ре 

понашања  

12.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

13.  

Кулура понашања: 

поздрављање, представљање, 

ословљавање 

Вежбање манира лепог понашања 

путем извођења појединих ситуација 

(глума) – рад по групама 

Развијање културних 

навика 

14.  

XII 

Слободно време: 

задовољство или проблем 

Разговор о томе кад и колико често се 

деца досађују и зашто. Навођење 

начина да се проведе слободно време. 

Структурирање 

слободног времена 

15.  

Да ли имамо проблема у 

савлађивању појединих 

предмета? 

Ученици наводе предмете који им 

представљају проблем. Заједнички 

покушавају да нађу начин како да га 

брже и лакше савладају. 

Помоћ у учењу 

16.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

17.  
Да ли смо се придржавали 

постављених правила? 

Разговор и анонимна анкета у којој 

сваки ученик процењује колико је 

испоштовао правила 

Развој свести о личној 

одговорности 
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18.  

I 

ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

19.  Прослава Светог Саве 
Извођење програма на иницијативу 

самих ученика 

Подстицање 

креативности 

20.  

II 

Пубертет и развојне промене Предавање и разговор 
Упознавање и 

прихватање себе 

21.  

Штетности дувана, алкохола 

и дрога на психофизички 

развој и здравље 

Читање и разговор о припремљеном 

материјалу из штампе и литературе 
Превентивни рад 

22.  
Постоји и вербално или 

емоционално насиље 
Психолошка радионица 

 Освешћивање 

различитих облика 

насиља 

23.  

Упознавање са неким 

занимањима по избору 

ученика 

Формира се неколико гурпа од којих 

свака изабере неко занимање које ће 

представити осталима 

Испитивање знања о 

појединим 

занимањима 

24.  

III 

Како се одупрети у ситуацији 

ако нас неко наговара да 

избегавамо школске обавезе 

Рад по групама које анализирају 

ситуације кад их наговарају да беже 

са часова, не пишу домаће, не долазе 

на хор  

Уочавање и развијање 

одбрамбених снага 

личности 

25.  Опасности на интернету 
Разговор о начинима комуницирања 

на друштвеним мрежама 

Вежбање позитивне 

комуникације 

26.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

27.  

IV 

Да ли неко још увек има 

проблема у савлађивању 

појединих предмета? 

Разговор о проблемима и налажење 

заједничких решења 
Помоћ у учењу 

28.  
Национални Дани 

размишљања 

Анализа појединих друштвених 

ситуација и односа измађу ученика 

Подстицање развоја 

критичког мишљења 

29.  

Посматрање конфликта 

између измишљеног дечака и 

девојчице из позиција 

различитих улога 

Психолошка радионица 
Свест о себи и 

позицији другог 

30.  Рече ми један човек 

Психолошка радионица о 

запамћивању детаља и ширењу 

гласина 

Превенција вршњачког 

насиља /психолошко 

насиље/ 

31.  

V 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

32.  
Игре у школском дворишту 

или учионици 

Ученици знају и примењују манире 

културног понашања и фер-плеја 

Вежбање позитивне 

комуникације и 

превенција насиља 

33.  У сусрет екскурзији 

Упознавање са релацијом, значајним 

објектима које ће посетити и разговор 

о понашању на екскурзији 

Превентивни рад и ПО 

34.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

35. 

VI 

Правила понашања 

Дискусија о применљивости и 

поштовању постављених правила 

(како се показало на крају) 

Подстицање моралног 

развоја 

36. 
Како ћу провести распуст? 

Евалуација часова оз 

Разговор и предлагање 

најконструктивнијих начина 

Помоћ у 

структурирању 

слободног  времена 
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VI разред 

 

час месец Тема начин реализације циљ 

1.  

IX 

Размена доживљаја са 

распуста и реакција ученика 

везано за пандемију 

Дефинисање правила 

одељења и упознавање 

ученика са појмом 

реституције 

Разговор о приоритетима одељења за следећу 

школску годину и договор 

Подстицање уч. да 

размишљају о правилима 

којима би регулсали 

међусобне односе 

2.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

3.  
Постављање специфичног 

пано-правилника одељења 

Разговор о правилима, наградама и казнама-

реституција 

Подстицање развоја 

свести о лич. одговорн. 

4.  
Упознао сам једног еколога и 

он ми је причао… 

Навођење што више асоцијација на започету 

реченицу, објашњења, предлози 

Развијање еколошке 

свести 

5.  

X 

Заразне болести и болести 

прљавих руку 

На основу сугестија наставника биологије 

неколико ученика припрема предавање или 

чита текстове о теми, поставља питања и 

води дискусију 

Развијање свести о 

одговорности за своје 

здравље 

6.  

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ  ГОСТ 

ПРЕДСТАВНИК МУП-а 

Безбедност у саобраћју Пројекат МУП-а 

7.  Мој компјутер и ја 
Разговор о употреби компјутера, посебно 

интернета 

Превенција насиља и 

злоупотребе интернета 

8.  

Како рећи НЕ ризичним 

облицима понашања 

(алкохолизам, никотинизам, 

наркоманија) 

Психолошка радионица 

Освешћивање сложене 

вербалне комуник. 

оснаживање 

9.  

XI 

Шта ме све интересује? 
Израда заједничке ранг листе интересовања 

ученика уз критички осврт 

Подстицање формирања 

што разноврснијих 

интересовања (култура, 

спорт и иницијативе 

учен.) 

10.  
Помоћ у примени ефикасних 

метода учења 

Предавање и демонстрација на неким 

примерима, разговор са педагогом 
Помоћ у учењу 

11.  Круг пријатеља Разговор са дефектологом 
 Подстицање вршњачке 

подршке  

12.  
Насиље као негативна 

друштвена појава 
Превентивни рад Пројека МУП-а 

13.  
Радионица: 

Проблеми,вредности, правила  

Разговор о негативним особинама личности 

које доприносе појави насилничког 

понашања 

Разговор са ученицима и навођење примера 

из искуства, давање предлога шта треба 

мењати у одељењу 

Развијање критичког 

мишљења и освешћ. 

феномена насиља 

14.  
Желела/желео бих да будем 

као… 

Разговор о идолима и о томе зашто се 

идентификују са њима, као и о могућим 

последицама те идентификације-критички 

осврт 

Упознавање себе 

15.  

XII 

Мој град као лепо и 

занимљиво место  

Расправа између две групе ученика од којих 

једна тврди да је изјава тачна а друга да је 

нетачна уз навођење аргумената 

Развијање критичког 

мишљења 

16.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

17.  
Да ли смо се придржавали 

постављених правила 

Разговор и анонимна анкета (сваки ученик 

процењује свој однос према постављеним 

правилима) 

Развој свести о личној 

одговорности 
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18.  
I 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ и гост 
Злоупотреба опојних дрога и алкохола Пројекат МУП-а 

19.  Прослава Светог Саве 
Захтевати од ученика што оригиналније 

решење 

Подстицање развоја 

креативности 

20.  

II 

Трема као кочница или 

покретач 
Психолошка радионица Превентивни рад 

21.  
Безбедно коришћење 

интернета 
превенција ПројекатМУП-а 

22.  
Опрезно са употребом лекова. 

Шта значи зависност? 

За разговор и дискусију најбоље може да 

послужи измишљена прича или неки чланак 

из штампе 

Превентивни рад 

23.  
Шта ме брине? Које бриге 

могу да решим, а које не? 
Психолошка радионица 

Помоћ у освешћивању и 

решавању неких 

проблема 

24.  

III 

Превенција и заштита деце од 

трговине људима 
Превентивни рад Пројекат МУП-а 

25.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

 СТАРЕШИНЕ 
  

26.  
Медији и њихов утицај 

Светски дан телевизије 

Упознавање са интересовањима деце и 

критички осврт а наТВ програм, разговор о 

рекламама и темама из медија које деца 

наметну  

Размена информација 

Развој критичког 

мишљења 

27.  

Испитивање жеља ученика 

када су у питању професије и 

различита занимања 

Разговор о занимањима људи, а посебно о 

подели на мушка и женска 

Професионална 

оријентација 

28.  

IV 

Полиција у служби грађанима Превентивни рад Проекат МУП-а 

29.  
Начин одевања одређује 

личност 

Разговор о стиловима, укусном и неукусном 

одевању, одевању у различитим приликама и 

о наговештају неких личних особина зависно 

од одевања 

Развијање естетских 

навика и критичког 

мишљења 

30.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

31.  

V 

Свест о личној одговорности 
Психолошка радионица 

 
Превентивни рад 

32.  У сусрет екскурзији 

Упознавање са релацијом, значајним 

објектима које ће посетити и разговор о 

понашању на екскурзији 

Превентивни рад и ПО 

33.  
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

Заштита од техничко технолошких 

опасности 
Пројекат МУП-а 

34.  
Волим што сам 

дечак/девојчица 

Скретање пажње на родне стереотипе кроз 

излиставање предности и препрека у 

свакодневном животу 

Превазилажење 

предрасуда и родних 

стереотипа 

35.  

VI 

Заштита од пожара Превентивни рад Пројекат МУП-а 

36.  
Поздравимо се на најлепши 

начин 

Ученици смишљају (по паровима) као на 

најлепши начин да поздраве једно друго и 

пожеле леп распуст. Избор најуспепнијег 

пара. 

Развијање позитивне 

комуникације 
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VII разред 

 

час месец Тема начин реализације циљ 

1.  

IX 

Разговор о проведеном распусту , 

пандемији и 

издвајање приоритета одељења за 

нову школску годину 

Разговор, навођење примера и 

идеја 

Подстицање ученика да 

размишљају о правилима којима 

би регулисали међусобне односе 

и унапредили учење 

2.  

ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ- 

избор чланова за Ученички 

парламент 

гласање развој демократске свести 

3.  
Постављање специфичног пано-

правилника одељења 

Разговор о правилима, 

наградама и казнама 

Подстицање развоја свести о 

личној одговорности 

4.  У свету интересовања 
Радионица из Приручника за 

ПО 
Самоспознаја  

5.  

X 

Шта се све дешавало и дешава у 

нашем граду 

Упознавање ученика са 

могућностима које град нуди 

Размена информација и 

развијање интересовања за 

садржаје из културе 

6.  
Испитивање и провера 

специфичних способности 

Радионица из Приручника за 

ПО 
Самоспознаја 

7.  У свету  вредности 
Радионице из области ПО из 

приручника 
Самоспознаја  

8.  ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ   

9.  

XI 

Никотинизам, алкохолизам 

наркоманија, рана сексуална 

искуства, СИДА 

Разговор са ученицима после 

уводних информација 

Превентивни рад 

 Реализује педагог 

10.  

Истините приче из Саветовалишта 

за СИДУ из Студентске 

поликлинике 

Диоскусија после видео 

презентације 

Превентивни рад 

Реализује педагог 

11.  

Евалуација везана за болести 

зависности и филм ''Дечко који се 

стидео'' 

Тест знања и филм 
Превентивни рад, 

Реализује педагог 

12.  У очима других 
Радионица из Приручника за 

ПО 
самоспознаја 

13.  Мој тип учења 
Радионица из Приручника за 

ПО 
самоспознаја 

14.  
XII 

Ја за десет година и слика 

савременог света рада 

Радионица из Приручника за 

ПО 

Самоспознаја и упознавање са 

савременим светом рада 

15.  ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ 
 

 
 

16.  

 

Утицаји мас-медија, кич и шунд у 

култури 

Ученичка трибина на нивоу 

одељења 
Подстицање моралног развоја 

17.  
Да ли смо се придржавали 

постављених правила? 

Разговор и анонимна анкета 

(сваки ученик процењује свој 

однос према постављеним 

правилима) 

Развој свести о личној 

одговорности 

18.  
I 

Области рада и занимања у 

средњим школама 

Радионица из Приручника за 

ПО 

Упознавање са образовним 

профилима у средњим школама 

19.  Прослава Светог Саве 
Захтевати од ученика што 

оригиналнији приступ 

Подстицање развоја 

креативности 

20.  

II 

ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ   

21.  

Стереотипи на примеру разлика 

између полова када је у питању 

неко занимање 

Психолошка радионица 

Развијање хуманих односа 

између полова и превазилажење 

предрасуда 

22.  
Подсећање на методе успешног 

учења 

Предавање педагога и размена 

искустава 
Помоћ у учењу 
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23.  Експерти у нашој школи 

Упознавање са одређеним 

занимањем кроз разговор и 

интервју са представником тог 

занимања /гост на оѕ или 

интервју код куће.../ 

Реални сусрети са занимањима и 

светом рада 

24.  

III 

Шта је све насиље? Насиље у 

породици, дигитално насиље 
Дискусија Превенција, реализује психолог 

25.  Различита занимања 

Набрајање на основу почетног 

слова имена и упознавање са 

занимањем преко интернета 

или разговора са 

представником 

Упознавање са светом рада  

26.  Шта је то реституција? Анализа припремљених тврдњи 
Превенција 

Реализује психолог 

27.  Слободне теме 

Разговор о темама по избору 

ученика, излет или посета 

одређеној институцији 

Размена информација 

28.  

IV 

Путеви образовања 

Разговор о врстама школа, 

смерова, жељама и 

могућностима ученика. 

Приручник ПО 

Професионално  

информисање 

29.  ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ   

30.  Чиме се бранимо од стреса 
Објашњавање  појма и 

излиставање стратегија одбране 
Превентивни рад 

31.  

V 

Неке технике релаксације Демонстрирање и вежбање 

 

Превенција 

 

32.  Правила понашања 

Дискусија о применљивости 

појединих правила која ју 

предложили ученици (како се 

показало) 

Подстицање моралног развоја 

33.  У сусрет екскурзији 

Упознавање са релацијом и 

разговор о понашању на 

екскурзији 

Превентивни рад 

34.  ЧАС РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ   

35.  

VI 

Прелиминарне одлуке о избору 

занимања 

Радионица из Приручника за 

ПО 

Помоћ у доношењу одлуке о 

избору средње школе и занимања 

36.  У сусрет распусту 

Разговор о начинима 

најконструктивнијег провода на 

распусту 

Структурирање слободног 

времена 
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VIII разред 

час месец Тема начин реализације циљ 

35.  

IX 

Разговор о проведеном 

распусту, пандемији  и 

издвајање личних приоритета и 

приоритета одељења у току 

нове, завршне школске године 

Предлагање и размена 

Подстицање ученика да размишљају о 

правилима којима би регулисали 

међусобне односе и поставили 

приоритете 

36.  

ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕи избор члана за 

Ученички парламент 

гласање развој демократске свести код деце 

37.  
Постављање специфичног пано-

правилника одељења 

Разговор о правилима, 

наградама и казнама - 

реституција 

Подстицање развоја свести о личној 

одговорности 

38.  

Посматрање каратеристичног 

понашања особе из окружења из 

позиција различитих улога 

Психолошка радионица 

Указивање на начин формирања прве 

импресије, уживљавање у позицију  

друге особе  (децентризам) 

39.  

X 

Расправа о неком садржају по 

избору ученика (мода, култура) 

Водити аргументовану расправу 

за и против са супротстаљеним 

ставовима ученика 

Подстицање развоја кртичног 

мишљења, могућност размене и 

провере личних ставова 

40.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

41.  
У свету интересовања и 

вредности 
Радионица из Приручника за ПО Самоспознаја  

42.  "Планирање породице" 
Дискусија, рад у групама које 

представљају различите улоге 

Сексуално васпитање и превентивни 

рад 

43.  

XI 

Моја очекивања – Ја за 10 

година 
Радионица из Приручника за ПО Самоспознаја 

44.  Какав сам ја на први поглед 
 Радионица из Приручника за 

ПО 
Самоспознаја  

45.  
Правилна исхрана и њен значај 

за здравље 

Разговор са ученицима о 

допингу, дијетама и неправилној 

исхрани. Навођење примера 

Развијање свести о одговорности за 

лично здравље 

46.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

47.  Борба против трговине људима Едукативни програм 
Превентивни рад 

Реализују волонтери ЦК 

48.  

XII 

Захтеви занимања – индикације 

и контраиндикације 
Радионица из Приручника за ПО Упознавање са светом рада 

49.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

50.  
Образовни профили у средњим 

школама и број бодова за упис 
Из Приручника за ПО Путеви образовања 

51.  

Да ли смо се придржавали 

правила понашања која смо 

сами одредили? 

Разговор или анонимна анкета 

праћена дискусијом. Изношење 

појединачних мишљења 

Развијање свести о личној 

одговорности 

52.  
I 

Тестирање способности и 

професионалних опредељења 
Сарадња са НСЗ Тестирање  

53.  Прослава Светог Саве Извођење осмишљеног програма Обележавање традиције 

54.  

II 

Болести зависности- анкета о 

наркоманији са тестом знања 

Упознавање са ставовима и 

знањима ученика читање 

занимљивих чланака из штампе 

и литературе 

Превентивни рад 

55.  

Занимање открива личност, 

предрасуде и стереотипи о 

различитим професијама 

Психолошка радионица 
Анализа ставова о различитим 

професијама 
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56.  Еколошке теме 

Аргументована расправа о 

очувању здраве животне средине 

и употребе различитих 

хемијских средстава 

Развијање еколошких навика 

57.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

58.  

III 

Заразне болести – СИДА 

Испитивање знања и ставова 

ученика. Читање чланака из 

штампе и литературе 

Превентивни рад 

Реализују вршњачки едукатори 

59.  

Саопштавање резултата 

тестирања и саветодавни рад у 

вези избора средње 

школњ/занимања 

Психолог обавља индивидуални 

или групни саветодавни рад по 

жељи ученика 

Помоћ у избору средње 

школе/занимања 

60.  
Да ли се придржавамо правила 

понашања која смо одредили 

Аргументована расправа о 

примени правила (како се 

показало) 

Подстицање моралног развоја 

61.  

Информисање ученика о 

резултатима испит.способности 

и проф. Интересовања 

Индивидуално или са групама 

ученика 
Саветодавни рад 

62.  

IV 

Испитивање ставова ученика из 

области ПО 
Радионица из приручника за ПО Самоспознаја и свет рада 

63.  План уписа у средње школе 

Упознавање ученика са 

смеровима и капацитетима 

средњих школа као и са начином 

бодовања приликом уписа 

Саветодавни рад 

Информисање 

64.  
ЧАС РАЗРЕДНОГ 

СТАРЕШИНЕ 
  

65.  

V 

У сусрет екскурзији 
Планирање и подсећање на 

правила понашања 
Превентивни рад 

66.  
На крају рецимо нешто лепо о 

другима 
Психолошка радионица Развијање позитивне комуникације 

67.  
Како да се снађемо у ситуацији 

полагања пријемног испита 

Разговор о начинима 

превазилажења треме и 

поступног упознавања са новом 

школом 

Саветодавни рад и превенција 

68.  

Доношење коначне одлуке о 

избору средње школе  кроз 

примену модела 

конструктивног мишљења 

Примена модела ''Шест шешира'' Помоћ у доношењу коначне одлуке 



 

125  

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ УШКОЛИ 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПСИХОЛОГА 

 
 

            Задатак психолога је да својим стручним знањем и саветодавним радом 

унапређује образовно-васпитни рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима, 

родитељима и наставницима по питањима која су значајна за образовно-васпитни рад. 
 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ 

РАДА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

учествовање у изради концепције 

годишњег Плана рада школе и 

делова који се односе на планове 

и програме подршке ученицима 

* *         * * директор 

педагог 

координатори 

тимова 

израда Годишњег програма рада 

психолога 

* *           педагог 

оперативно месечно планирање 

рада психолога 

* * * * * * * * * * * *  

учешће у изради Школских 

програма, посебно за други и 

шести разред 

*           * педагог, 

наставници 

помоћ у планирању рада свих  

стручних органа 

* *          * педагог 

директор 

планирање процеса 

самовредновања у школи као 

координатор Тима за 

самовредновање и израда Плана 

акције на основу издвојених 

приоритета  

* *           чланови тима 

израда плана професионалне 

оријентације и плана менторства, 

као координатор Тима за 

професионални развој ученика 

*  *         * чланови тима 

израда Акционог плана за 

превенцију насиља и плана Тима 

за заштиту ученика од насиља 

као координатор тима 

            чланови тима 

учешће у изради планова осталих 

тимова у школи у којима је 

психолог члан 

*          * * координатори 

тимова 

планирање часова одељењских 

заједница – унапређивање  

постојећег плана новим темама 

*           * разредне 

старешине 

планирање рада са ученицима 

који имају сметње у развоју и 

специфичне тешкоће у учењу и 

понашању 

 *    *       Тим за 

инклузију  

планирање истраживачког рада  * *          дефектолог 



 

126  

планирање сопственог стручног 

усавршавања 

* *          *  

планирање тема родитељских 

састанака 

* *        * *  разредне стар 

планирање сарадње са 

родитељима ученика 

 * * * * * * * * * *  педагог 

планирање дијагностичког рада 

са ученицима /тестирања/ 

* *   *        Наставници и 

учитељи 

учешће у планирању рада 

стручног Актива сарадника на 

нивоу града 

 *           остали 

стручни 

сарадници 

учешће у планирању рада 

Ученичког парламента у школи 

  *        *  председник 

парламента 

планирање сарадње са фирмама и 

предузећима за реализовање 

реалних сусрета и ПО 

манифестација- Дан девојчица  

    *    *    чланови тима 

планирање активности за 

укључивање школе у УНЕСКО 

придружене школе 

* *           социјални 

радник 

планирање сарадње са средњим 

школама и примена Каталога 

услуга ПО 

  *  *   *     чланови тима 

Предметни 

наставници 

планирање обуке за писање 

индивидуалних планова заштите  

 *           разредне 

старешине 

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

координирње процесом 

самовредновања и вредновања 

квалитета рада у школи; 

реализовање разноврсних техника 

испитивања свих актера; 

руковођење састанцима Тима; 

извештавање на већима и издвајање 

приоритета и предлагање мера за 

побољшање ефикасности 

  * * * *  * *  * * чланови 

тима 

учествовање у праћењу постигнућа 

ученика, посебно  даровитих, и 

унапређивање механизама за 

њихово подстицање и 

промовисање; анализа резултата 

свих тестирања у школи и 

предлагање мера 

 * * * * * * * * * *  Тим за 

даровите 

праћење и вредновање примене 

мера индивиације и индивидуално-

образовног плана за поједину децу 

  *  *  * *   *  педагог 

учествовање у вредновању свих 

иновативних садржаја за децу и 

родитеље у школи /пројектна 

настава, угледни часови, обогаћени 

једносменски рад у ЈО Орид../ 

  * * * * * * * * *  педагог 

наставници 

вредновање рада појединих тимова      *     * * чланови 
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којима је психолог координатор 

или активни члан  

тимова 

вредновање рада стручних органа 

школе 

     *     *  директор 

вредновање примене 

интерактивних метода у настави  

   * *  *  * * *  педагог 

праћење и вредновање посебних, 

угледних часова и инструктивни 

рад са наставницима 

  * * * * * * * * *  наставници 

учешће у раду комисије за проверу 

савладаности програма  увођења у 

посао наставника - приправника 

    *    *    чланови 

комисија 

праћење узрока изостајања са 

наставе појединих ученика, 

утврђивање узрока и примена мера 

за превазилажење проблема 

    *  *      разредне 

старешине 

праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика на часовима 

редовне наставе; упоређивање са 

постигнућима на тестирањима 

знања, првенствено на пробној 

Матури и Матурском испиту 

    *      * * наставници 

учитељи 

вредновање ученичких ескурзија               

праћење напредовања ученика, 

посебно у првом и петом разреду 

             

евалуација сопственог рада и 

стручног усавршавања, писање 

извештаја 

     *     *   

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

пружање стручне помоћи 

наставницима и учитељима у 

раду, посебно приправницима 

* * *   * *    * * педагог 

писање мишљења и извештавање 

учитеља првог разреда о битним 

карактеристикама ученика и 

одељења 

* *  *         учитељи 

поређење резултата иницијалног 

тестирања ученика првог разреда 

са постигнућима после првог 

класификационог периода, 

предлог мера за рад и поступака 

за праћење  

  * *    *     учитељи 

посета часовима о.в.рада и 

праћење заступљености 

психолошких критеријума у 

настави, инструктивни рад са 

наставницима  

  * * *  * * * *   учитељи, 

наставници 

праћење адаптације ученика 

првог разреда на часовима 

о.в.рада и саветодавни рад са 

 *  * *   *     учитељи 
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учитељима, предлагање мера за 

побољшање адаптације 

праћење адаптације ученика 

петог разреда на часовима 

о.в.рада и саветодавни рад са 

наставницима, предлагање мера 

за побољшање адаптације 

 * *     *     наставници 

посета часовима о.в.рада и 

опсервација појединих ученика 

или одељења, предлагање мера и 

садржаја за унапређивање 

дисциплине, атмосфере, 

активности и мотивације за рад 

ученика на часовима 

   *  *  *  *   учитељи 

наставници 

инструктивни рад са 

наставницима после 

опсервираних часова редовне 

наставе и давање предлога за 

унапређивање рада, посебно рада 

са ученицима којима је потребна 

додатна подршка  

  * * *  * * * * *  учитељи 

наставници 

предлози за рад са појединим 

ученицима након извршеног 

дијагностиковања /тестирања /, 

нарочито са даровитим 

ученицима, подстицање 

наставника за менторски рад и 

учествовање на такмичењима у 

организацији Центра за таленте 

Лозница 

  * *   * *     учитељи 

наставници 

саопштавање резултата 

социометријског истраживања 

учитељима трећег разреда и 

помоћ у решавању уочених 

тешкоћа у интеракцији између 

ученика у одељењима /разговор 

и писани извештај/ 

    * *       учитељи 

инструктивни рад са учитељима 

у продуженом боравку у вези 

појединих ученика и група - 

праћење,предлози 

  * *   * *    * учитељи 

помоћ у припреми часова, 

реализацији и вредновању 

  * * *  * * *    учитељи 

наставници 

помоћ предметним наставницима 

у припреми ученика и родитеља 

и организовању испита за 

ученике осмог разреда – Мала 

матура 

   *    *   * *  

наставници 

инструктивни рад са 

старешинама осмог разреда у 

вези професионалне оријентације 

/обука заинтересованих 

наставника за извођење 

радионица из области ПО у 

својим одељењима/ и помоћ у 

саветодавном раду са ученицима, 

  *     *  * * * разредне 

старешине 
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нарочито приликом попуњавања 

листе жеља приликом 

конкурисања у средње школе 

инструктивни рад са 

наставницима  и учитељима  у 

вези оцењивања, посебно 

описног оцењивања у првом 

разреду 

   * *      *  учитељи 

наставници 

едукација одељењских 

старешина о примени Протокола 

за заштиту деце/ученика на 

интернету, реализацији 

појачаног васпитног рада и ДКР  

и изради индивидуалних планова 

заштите 

 *           наставници 

приправници 

Обука и договор око израде 

индивидуалних планова заштите- 

Стручно веће учитеља 

  *           

Инструктивни рад са 

реализаторима пилот пројекта 

Обогаћен једносменски рад у ИЈ 

Орид  кроз посете активностима 

 * * * *         

подршка и помоћ наставницима 

у припреми пројеката и 

реализацији разноврсних 

садржаја ваннаставних 

активности 

  * * *   * * *   наставници 

припрема за све облике 

инструктивног рада 

* * * * * * * * * * * * 3 сата 

недељно 

евиденција о инструктивном 

раду са наставницима 

* * * * * * * * * * * * 3 сата 

недељно 

 

П р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и В р е м е    р е а л и з а ц и ј е Сарадници 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

утврђивање зрелости деце за 

превремени и редовни полазак у 

први разред, писање појединачних 

извештаја са препорукама  

* *       * * * * педагог 

помоћ у адаптацији на школску 

средину, посебно ученицима 

првог и петог разреда 

 * * * *        учитељи, 

наставници 

саветодавно-терапијски рад са 

ученицима који имају специфичне 

емоционалне проблеме /трема, 

породични проблеми../ 

 * * * * * * * * * *  разредне 

старешине 

родитељи 

дијагностиковање и праћење 

ученика за индивидуализовани 

рад /ИОП1,2,3/ 

  * *   * *     Тим за 

инклузију 

рад са  ученицима  који имају 

проблема у адаптацији и 

понашању и  изречене васпитно 

дисциплинске мере /реализовање 

   * * * * * * * *  разредне 

старешине, 

родитељи 
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индивидуалних планова за 

појачани васпитни рад/ 

испитивање квалитета 

међусобних односа између 

ученика и унапређивање истих 

путем указивања на вредности и 

дефинисања специфичних 

правила одељења  

 * *   *   *    разредне 

старешине 

посредовање у решавању 

конфликата у односима између 

ученика -примена техника 

реституције и реконструкције 

 * *- * * * * * * * *   

посредовање у решавању 

конфликата на релацији односа 

ученик-наставник 

  * * * * * * * * *  Наставници 

учитељи 

учествовање у раду Ученичког 

парламента 

  *  *   *  *   педагог 

реализација тема и психолошких 

радионица на часовима 

одељењских заједница према 

утврђеном плану 

 * * * * * * * * * *  Разредне 

старешине 

учитељи 

примена пројективне технике 

''Бајка о мени'' у 4. разреду, 

анализа и саветодавни рад са 

појединим ученицима 

       * *    учитељи 

реализовање иновативних тема из 

области превентивног рада са 

ученицима: ''Прича о дечаку..'' за 4 

разред; ''Лична одговорност'' 6. и 

7. разред ''Децо, следите став ...'' 

за 1. и 2.разред и друге теме по 

потреби 

  * * *   *     разредне 

старешине 

социометријско истраживање у 

трећем разреду, анализа резултата 

са децом и предлагање мера за 

унапређивање међусобних односа 

у одељењу 

   * * *       учитељи 

реализовање процеса 

идентификовања даровите деце и 

тестирање групе ученика седмог 

разреда у сарадњи са Центром за 

таленте из Лознице, саопштавање 

резултата и подршка у даљем раду 

из изабраног предмета 

   * *   * *    предметни 

наставници 

психолог из 

ЦТ Лозница 

тестирање способности и 

професионалних интересовања 

свих ученика осмог разреда, 

саопштавање резултата кроз 

индивидуално-саветодавни рад  

     * * *     психолог из 

НСЗ 

реализовање радионица из 

пројекта ''ПО на преласку у 

средњу школу'' у 8.-5  и неких 

радионица у свим одељењима 

седмог и осмог разреда 

  * * * * * * * * *  Тим за ПО 

саветодавни рад са ученицима 

осмог разреда у вези избора 

       * * * * * разредне 

старешине 
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будућег занимања и средње школе 

организовање презентација и 

реалних сусрета  ученика осмог 

разреда са средњим школама у 

складу са услугама које су школе 

понудиле у Каталогу услуга ПО 

    *  *   * *  Тим за ПО 

средње 

школе 

организовање посете ученика и 

родитеља Сајму образовања 

         *   локална 

заједница 

организовање посета ученика 

локалним фирмама, установама и 

предузећим и упознавање са 

занимањима и областима рада – 

реални сусрети, манифестација 

Дан девојчица/дечака 

   *    * * *   Тим за ПО  

представници 

фирми 

реализовање васпитног рада са 

ученицима који изостају са 

наставе 

  * * * * * * * *   разредне 

старешине 

наставници 

организовање предавања 

представника фирми и 

институција (Колгејт, Олвајз, 

ЦК...) 

    *   * *    представници 

фирми 

припрема и реализовање 

радионица о бесу са групом 

заинтересованих ученика 

  * * *  *      разредне 

старешине 

праћење и помоћ ученицима који 

су под старатељством- 

специфичне тешкоће 

  * * * *  * * * *  разредне 

старешине 

старатељи 

ЦСР 

саветодавни рад са ученицима из 

продуженог боравка, праћење и 

помоћ у адаптацији 

  * * * *       учитељи 

реализовање радионица са 

групама ученика на тему 

превенције дигиталног насиља 

  *  *  *  *    наставници 

информатике 

и ТиО. 

М.Мирчић 

припрема за све облике рада са 

ученицима  

 * * * * * * * * * * * 3 сата 

недељно 

евиденција о ученицима и раду са 

њима 

* * * * * * * * * * * * 3 сата 

недељно 
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п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

прикупљање анамнестичких података о ученицима 

првог разреда приликом иницијалног тестирања 

*        * * * * педагог 

прикупљање анамнестичких и других података о 

ученицима 

 * * * * * * * * * *  разредне 

старешине 

саветодавно-терапијски рад са родитељима ученика 

који имају специфичне тешкоће и који су изразили 

жељу за таквим радом 

  * * *   * *    разредне 

 старешине 

саветодавни рад са родитељима ученика који имају 

изречене васпитно дисциплинске мере и учествовање у 

појачаном васпитном раду 

   * *    *    Тим за 

безбедност 

саветодавни рад са родитељима  даровите деце        * *    разредне 

старешине 

саветодавни рад са родитељима ученика осмог разреда 

у вези избора средње школе/занимања 

            разредне 

старешине 

родитељски састанци за родитеље ученика осмог 

разреда у вези упознавања са стањем на тржишту рада 

        * *   разредне 

старешине 

родитељски састанци за родитеље ученика четвртог, 

петог и шестог разреда у вези проблема и превенције 

насиља у школи  

    * *   *    разредне 

старешине 

саветодавни рад са родитељима ученика из продуженог 

боравка и припрема појединих родитеља за активност 

из ПО ''Родитељи нам причају о својим занимањима 

 * *    * *     учитељ 

Родитељски састанци и саветодавни рад са родитељима 

ученика који учествују у пилот пројекту Обогаћен 

једносменски рад 

 *   *         

припрема за све облике рада са родитељима ученика  * * * * * * * * * *  2 сата 

недељно 

евиденција о раду са родитељима ученика * * * * * * * * * * * * 2 сата 

недељно 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

сарадња, планирање и организовање истраживачког дела 

у оквиру процеса самовредновања и вредновања рада 

школе –ове школске године вреднујемо свих шест 

области квалитета 

   * *  *      чланови 

тима 

извештавање о обављеним истраживањима; анализа и 

предлагање мера на састанцима свих стручних органа  

* *  * *   *  * *  чланови 

тима 

праћење рада стручних органа школе и сугестије за 

њихово унапређивање 

* *  * */   *  * * *  

давање сугестија за унапређивање рада тимова, праћење 

и вредновање 

*           *  

сарадња у вези реализовања појачаног васпитног рада са 

ученицима 

             

сарадња са директором и педагогом у формирању 

одељења у школи, распоређивање нових ученика и 

 *    *   *  *   
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избор одељењских старешина 

сарадња са директором и педагогом у планирању и 

изради  докумената значајних за рад школе /Извештај о 

самовредновању , Развојни план школе, План рада 

школе, Извештај о раду школе/ 

* *   * *    * * *  

сарадња са директором у вези организовања обогаћеног 

једносменског рада у ИО Орид, и активности 

планираних за текућу школску годину 

    *      *   

сарадња са управом школе по питањима жалби 

родитеља и ученика на рад школе 

  *  *  *  *     

извештавање о сопственом раду на полугодишту и крају 

школске године 

     *     *   

припрема за рад * * * * * * * * * * * * 2 сата 

недељно 

евиденција о раду * * * * * * * * * * * * 2 сата 

недељно 

 

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА 

И ТИМОВИМА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

учествовање у раду Наставничког 

већа и извештавање о: Процесу 

самовредновања, раду Тима за 

професионални развој, безбедности 

деце у школи, резултатима 

Матурског испита и уписа у средње 

школе, реализацији Акционог плана 

за преванцију насиља, самосталног 

истраживања у школи 

*  *    *  *    чланови 

тимова 

рад у тимовима у којима је 

психолог координатор- сви послови 

везани за организацију рада, 

анализе, дискусију, извештавање 

/Тим за ПР и Тим за 

самовредновање и Тим за ЗУН/ 

*   *   *  *  *  чланови 

тимова 

рад у тимовим у којим је психолог 

члан – реализовање и извештавање 

о појединим активностима 

  *  *  *  *  *  чланови 

тимова 

предлагање тема и мера за 

унапређивање рада  стручних 

органа 

*           * директор 

учествовање у раду стручних већа  

са планираним темама /стручна 

предавања, анализа резултата 

истраживања/ 

 *        *   чланови 

већа 

учешће у раду стручних Актива за 

развојно планирање, школског 

програма, педагошког колегијума и 

одређених комисија према плану за 

текућу годину 

 *   *   *   *  чланови 

Актива 
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п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА , 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

сарадња са ЦСР у вези 

превенције вршњачког насиља и 

интервентних активности када је 

у питању насиље и занемаривање 

деце 

  *     *  *   чланови тима 

саредња са представницима 

новоформираног Локалног тима 

за превенцију наркоманије чији је 

психолог члан  

*   *       *  чланови тима 

сарадња са ''Инвентивом'' у вези 

пројекта ''ПО на преласку у 

средњу школу'' , као менторска 

школа у пројекту /МОШ2/ у циљу 

стицања статуса Модел школе за 

ПО 

*  *    *      представници 

''Инвентиве'' 

сарадња са средњим школама у 

вези реализовања ПО услуга 

дефинисаних Каталогом услуга 

који је иницирала наша школа 

/МОШ2/ 

  *  *  * * * *   чланови тима 

Сарадња са локалним 

институцијама , фирмама и 

предузећима у вези реализовања 

реалних сусрета деце са светом 

рада и манифестације Дан 

девојчица /Галеб груп, Ненатекс, 

Сани груп, СЕТ д.о.о., вила 

''Албедо'' итд./ 

 *     * * * * *  Координатори 

из фирми 

сарадња са Министарством 

просвете, Школска управа 

Ваљево и одељењем у Шапцу у 

вези ангажовања као спољњег 

сарадника за проблеме насиља у 

школама 

* *    *    *   педагог 

сарадња са Заводом за 

вредновање и унапређивање 

образовно-васпитног рада у вези 

прихватање примера из школе за 

Приручник о примерима 

пројеката учења 

*  *      *    чланови тима 

сарадња са начелницом 

друштвених делатности и 

представницима локалне 

самоуправе  

   *      *    

сарадња са другим основним 

школама као координатор 

менторске школе за ПО 

            колеге 

сарадња са РЦСУ Шабац у вези  *     *   *    
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стручног усавршавања 

сарадња са КзМ и НСЗ у вези 

професионалног информисања 

ученика 

             

сарадња са Медицинским 

центром и Развојним 

саветовалиштем у вези појединих 

ученика 

  * *     *    наставници  

учитељи 

сарадња са Интересорном 

комисијом на нивоу града 

   *   *      педагог 

сарадња са МУП-ом у вези 

појединих случајева интервенције 

у школи; писање извештаја за 

поједине ученике 

   *     *    чланови тима 

сарадња са другим фирмама које 

презентују своје активности уз 

сагласност Министарства 

просвете /Олвајз, Колгејт и 

слично/ 

       * *    директор 

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

вођење евиденције о сопственом 

раду /дневном , месечном, 

годишњем/ 

 * * * * * * * * * * *  

припрема и писање посебних 

протокола од значаја за рад у школи 

/ученички портфолији, листе 

праћења, евиденција посредовања у 

решавању конфликата између 

ученика, евиденција о појачаном 

васпитном раду и индивидуално-

саветодавном раду са децом и 

родитељима/ 

  *  *   *   *  разредне 

старешине 

припремање за све облике рада и 

планиране активности 

 * * * * * * * * * *  педагог 

разредне 

старешине 

стручно усавршавање планирано у 

личној портфолији стручног 

усавршавања, првенствено обуке 

као спољњи сарадник министарства 

просвете за проблеме насиља 

 *   *     *    

евалуација и извештавање о  раду            * *  
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План рада стручног сарадника - школског педагога 

 
             Задатак педагога је да својим стручним-педагошким знањем и инструктивним 

радом унапређује образовно-васпитни рад у школи и пружа стручну помоћ 

наставницима, родитељима и ученицима. 

 
програмски садржаји време реализације сарадници 

планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада: 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 

учествовање у планирању и програмирању 

Годишњег извештаја о раду школе (послови 
координатора тима) 

* *           чланови тима 

учестоввање у планирању активности 

развојног плана заједно са члановима Тима 

(послови Координатора) 

* *           чланови тима 

припремање извештаја о реализованим 

активностима у оквиру Развојног плана за 

школску 2019/2020.годину 

* *           чланови тима 

учествовање и изради Годишњег плана рада 

школе (поједини делови – Наставничко веће, 

одељенска већа, планови појединих тимова – 

тим за унапређивање образовно васпитног 

рада, тим за промоцију и углед школе, тим за 

превенцију болести зависности, тим за 

заштиту од насиља, тим за самовредновање и 

вредновање квалитета рада школе, тим за 

стручно усавршавање, поделе предмета на 

наставнике и годишњи фонд часова, план рада 

одељењских старешина, одељењских 

заједница и стручних већа, план стручног 

сарадника, педагошког колегијума, план рада 

ученичког парламента, вршњачког тима за 

превенцију болести зависности и тима за 
професионалну оријентацију),тима за 

међупредметне компетенције и 

предузетништво 

* *          

 

 

 

 

 
 

* 

 чланови тима 

наставници, 

срадници и 

координатори 

тимова 

 

 

 

 

 

 

 

учестоввање у праћењу и вредновањурада 

тимова у школи, одељењских старешина и 

одељењскихзаједница 

   

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 наставници, 

разредне 

старешине 

чланови тима 

иницирање и учествовање у иновативним 

видовима планирања наставе применом 

интерактивнох метода 

  
* * * 

 
* * * * * 

 сви наставници 

учествовање у изради школског програма 

(анекси) – за школску 2019/20. 
* *           наставници, 

стручни 
сарадници, 

планирање рада са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, и сметње у развоју (аутизам 

и друге специфичне сметње) 

* *  

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 разредне 

старешине, 

психолог, 

дефектолог 

планирање сарадње са родитељима ученика 

(индивидуално-саветодавни рад и родитељски 
састанци) 

* * * * * 
 

* * * * * 
 разредне 

старешине 

планирање исраживачког рада у школи 

(анализе и истраживања у зависности од 
* * * * *  * * * * *  психолог 

директор 
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уочене проблематике у раду), планирање рада 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

            школе 
наставници 

учествовање у праћењу конкурса и писању 

пројеката ради обезбеђивања опреме и 

средстава за школу 

* *  

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 наставници 

директор 

школе 
психолог 

планирање рада са наставницима с циљем 

унапређивања образовно-васпитног рада 

појачаним педагошко-инструктивним радом 

(посебно са приправницима) 

* *  

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 наставници 

директор 

школе 

учествовање у планирању и пружању помоћи 

наставницима у припремању угледних часова, 

и пројектне наставе 

* * * * *  * * * *   наставници 

припремање годишњег и месечних планова 

рада педагога п 
* * * * *  * * * * *  Педагог 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- 
ВАСПИТНОГ РАДА 

8 9 10 11 12 1 2  3 4 5 6  
Сарадници 

посета часовима редовне наставе и праћење 

примене АУН-а у пракси, и пројектне наставе, 

  
* * * 

 
* * 

 
* 

  наставници 

директор 

школе 

педагошко-инструктивни рад са наставницима 

после посећених часова 

  *     *  *   Наставнци 

педагошко-инструктиви рад са 

приправницима (послови ментора) 

   * *   * *    Наставници 

учешће у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

наставника (приправника) 

  

* 
       

* 
   наставници 

директор 

школе 
психолог 

праћење и вредновање посећених угледних 

часова (образац за праћење часова, као и 

тематског планирања- ТЕМАТСКИ ДАНИ У 

ШКОЛИ.  и презентацији ПРОЈЕКАТА 

  

* 

 

 

* 

* * *  *  

* 

   наставници 

директор 

школе 

учествовање у праћењу рада појединих тимова 

и предлози за унапређивање рада 

  

* 
' ,  

 

, 

,  

 

, 

 

 

, 

 

* 

   координатори 

и чланови 

тимова 

психолог 

систематско праћење и вредновање наставног 

процеса, напредовање ученика у току школске 

године (класификациони периоди), анализе – 

квалитативне, квантитативне и упоредне, 

везане за успех ученика 

    
 

* 

   
 

* 

  
 

* 

  
 

* 

 наставници 

психолог 

директор 

школе 

помоћник 
директора 

праћење примене индивидуализације 

наставног процеса као и ИОП-а за ученика са 

сметњама у развоју, 

   

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
  наставници 

психолог 

директор 

школе 

истраживање образовно-васпитне праксе у 

школи с циљем унапређивања рада, узроци 
изостајања ученика из школе, 

    
* * * 

     наставници 

психолог 

учествовање у раду тима за самовредновање и 

вредновање квалитета рада у школи, изабрана 

област (истраживање, праћење и вредновање) 

   

* 
 

* 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 
 

* 
  чланови тима 

психолог 

директор 

школе 

праћење реализације остварених стандарда 

постигнућа ученика у предметнј и разредној 

  * * *  * * * *   наставници 

стручна већа 
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настави (општи и посебни стандарди) као и 
исхода 

             

учешће у изради годишњег Извештаја о раду 

школе и праћење остваривања свихпрограма 

(стручних органа, тимова,стручног 

усавршавања, превентивног рада, сарадње са 

родитељима, друштвеном средином, стручним 

активом) 

 
 

* 

 
 

* 

        
 

* 

  наставници 

координатори 

тимова 

психолог 

директор 

школе 

вођење евидинције о инструктивном раду са 

наставницима о непосредној посети часовима 

  
* 

      
* 

  наставници 

дирктор 

школе 

праћење и анализирање успеха и дисциплине 

ученика на класификационим периодима 

(анализе и предлози мера за побољшање 

успеха) 

   *   *  *  *  наставници 

разредне 

старешине 

праћење успеха ученика на такмичењима и 

тестирањима (четврти, шести и осми разред, 
завршни испит) 

       * * * *  наставници 

разредне 
старешине 

праћење узрока школског неуспеха ученика 

(ученици са три и више недовољних) 

(истраживање и предлози мера за побољшање 
успеха) 

       * *    ученици 

наставници 

психолог 

праћење оцењивања ученика на часовима 

редовне наставе 

  * * *  * * * * *  психолог 

Наставници 

евалуација рада педагога    *    *  *   ученици 

родитељи 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2  3 4 5 6  
сарадници 

пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета наставе увођењем 

интерактивних метода рада , тематског 

планирања и пројектне наставе 

 * * * *  * * * * *  наставници 

реализација једнодневног семинара 

(алтернативни „примена метода АУН-а у 

наставиˮ) за наставнике који нису прошли ову 

обуку 

  *          наставници 

пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака образовно-васпитног рада у 

оквиру инструктивног рада 

 * * * *  * * * * *  наставници 

директор 

школе 

сталан рад са наставницима на процесу 

подизања квалитета нивоа ученичких знања и 

умења (учење са разумевањем и примена 

наученог) 

 * * * *  * * * * *  психолог 

наставници 

анализа посећених часова редовне наставе у 

школи и давање предлога за њихово 

унапређивање (саветодавни рад са 

наставницима,) 

  * * *  * * * * *  Наставници 

пружање помоћи наставницима на 
осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (ученици са 

сметњама у развоју, али и даровитим 
ученицима – индивидуализација наставе) 

 * * * *  * * * * *  наставници 

дефектолог 

психолог 

оснаживање наставника за тимски рад кроз 

њихово подстицање на реализацији 

заједничких задатака 

 * * * *  * * * * *  наставници 

чланови 

тимова 

координатори 

тимова 
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пружање помоћи наставницима у реализацији 

угледних и огледних часова, извештавање о 

примерима добре праксе на састанцима 

стручних већа као и тима за унапређивање 

образовно-васпитног рада  и тима за 

развијање међупредметних компетенција 

и рпредузетништва, 

 * * * *  * * * * *  наставници 

психолог 

директор 

школе 

пружање помоћи разредним старешинама у 

реализацији појединих часова одељењских 

заједница (разредна и предметна настава) 

 * * * *  * * * * *  Разредна 

старешине 

учитељи 

пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунске наставе и појединих секција 
* *           Наставници 

пружање конкретне помоћи разредним 

старешинама у реализацији појединих 

родитељских састанака (седми и осми разред, 

превентивни рад) 

  * *         Разредне 

старешине 

пружање помоћи и подршке наставницима у 

примени различитих техника самоевалуације 

 * * * *  * * * *   Наставници 

вођење евиденције о раду са наставницима  * * * *  * * * *   Педагог 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2  3 4 5 6  
Сарадници 

пружање помоћи ученицима у адаптацији на 

школску средину (ученици, првог, петог 

разреда, продужени боравак и нови ученици у 

школи) 

 * * * *  * * * * *  Разредне 

старешине 

наставници 

учитељи 

испитивање деце уписане у први разред 

основне школе (процена зрелости за полазак у 

школу) 

  *      * * *  Психолог 

учешће у структуирању одељења првог и 

петог разреда у школи 

 *           психолог 

директор 
школе 

тестирање ученика и информисање наставника 

о резултатима (четврти, шести и осми разред) 

      * * * *   наставници 

психолог 

идентификовање ученика који имају тешкоће 

у учењу на крају сваког класификационог 

периода као и ученике са изузетним 

способностима и пуржање подршке за њихово 

даље напредовање (тимски рад) 

   *   *  *  *  разредне 

старешине 

психолог 

саветодавно-инструктивни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу и понашању 

(изречене васпитне мере) и пружање потребне 

помоћи 

  * * *  * * * * *  психолог 

чланови тима 

за појачан 

васпитни рад 

праћење напредовања ученика са тешкоћама у 

напредовању и понашању 

  * * *  * * * * *  психолог 

наставници 

оспособљавање ученика за примену 

различитих метода и техника учења 

(реализација програма УЧЕЊЕ УЧЕЊА – 

трећи и четврти разред) 

  * * *  * * * * *   

педагог 

учитељи 

формирање и праћење рада вршњачког тима за 

болеати зависности и тима за професионалну 

оријентацију у школи (укључивање ових 

тимова у рад родитељских састанака)праћење 

рада Ученичког парламента 

   * *  * * * * *  психолог 

Тим за ПО 

Тим за 

превенцију 

болести 

зависности 

рад са групом ученика седмог разреда – 

подршка развоју професионалне каријере 
(радионице) 

  * * *  * * * * *  психолог 

Тим за ПО 
Наставници 
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пп 

реализација тема на часовима одељењских 

заједница – од четвртог до осмог разреда 

методе и технике успешног учења 

болести зависности 
вођење фантазија (моје место за опуштање) 

  * * *  * * * * *  психолог 

наставници 

активности са ученичким парламентом 

(хуманитарне, еколошке и здравствене акције 

у школи) 

 * * * *  * * * * *  наставници 

психолог 

Ученички 

парламент 

вођење евиденције у раду са ученицима  * * * *  * * * * *   

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 
8 9 10 11 12 1 2  3 4 5 6  

сарадници 

припрема и реализација родитељских 

састанака (стручне теме, радионице); 

седми разред - болести зависности и значај 

превентивног рада ; 

пети разред - методе и техникеуспешног 

учења и организација слободногвремена 

ученика 

  * *     *    разредне 

старешине 

наставници 

психолог 

организација трибине (Трговина људима) за 

родитеље и старатеље ученика осмог разреда 

  *          разредне 

старешине 

представници 

МУП-а и ЦК-а 

индивидуално-саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају проблема у учењу, 

понашању и организацији слободног времена 

            разредне 

старешине 

психолог 

Центар за 
социјални рад 

упознавање родитеља са документима од 

значаја за рад школе (правилници, закони и 

други правни акти) 

 * * * *  * * * * *  разредне 

старешине 

педагог 
психолог 

активности везане за сарадњу родитеља 

експерата са школом ( вршњачки тим за ПО) 

      * *     Тим за ПО 

Ученици 
психолог 

сарадња са Саветом родитеља (информисање о 

питањима значајним за рад школе и идеје 
родитеља за унапређивање рада) 

 *  *     *    родитељи 

директор 

школе 

вођење евиденције о раду са родитељима  * * * *  * * * * *  педагог 

РАД СА ВД ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
  

сарадници 

сарадња са директором и стручним 
сарадницима на истраживању образовно- 

васпитне праксе и предлагању мера за 

унапређивање рада школе (истраживање) 

  * * *  * * * * *  наставници 

учитељи 

психолог 

координатори 

тимова 

сарадња са директором и стручним 

сарадницима на унапређивању рада стручних 

тимова у школи 

  * * *  * * * * *  координатори 

тимова 
директор 
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             школе 
психолог 

сарадња са директором и психологом у 

формирању одељења у школи, распоређивање 

нових ученика и избору одељењских 

старешина 

 * * * *  * * * * *  психолог 

директор 

школе 

учитељи 
наставници 

сарадња са директором и психологом на 

планирању и изради бројних докумената 

значајних за рад школе (планови, извештаји, 

анализе) 

 * * * *  * * * * *  наставници 

учитељи 

координатори 

тимова 

сарадња са директором и психологом на 

решавању бројних питања значајних за рад 

школе (организационих, техничких и 

стручних) 

 * * * *  * * * * *  директор 

школе 

психолог 

наставници 

учитељи 

сарадња са дефектолозима школе „Свети 

Сава“ у циљу праћења и пружања помоћи 

ученицима којим је потребна додатна 
подршка. 

 * * * *  * * * * *  Тим за 

инклузију 

дефектолог 

наставници 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

8 9 10 11 12 1 2  3 4 5 6  
сарадници 

учествовање у раду стручних органа школе: 

Наставничко веће, Одељенска већа, педагошки 

колегијум, стручна већа. 

 * * * *  * * * * *  наставници 

учитељи 

помоћник 

директора 
директор 

информисање наставника на седницама 

стручних органа о питањима значајним за рад 

школе и унапређивање наставе (анализе, 
истраживања, презентације) 

 * * * *  * * * * *  наставници 

координатори 

тимова 

активности у оквиру рада тимова у школи 

(послови кородинатора и члана тимова – 

извештаји, саопштења, анализе, презентације, 
планови...) 

 * * * *  * * * * *  координатори 

тимова 

психолог 

директор 

учешће у раду стручног актива за развојно 

планирање, школског програма, педагошког 

колегијума у циљу праћења информисања и 

унапређивања рада у школи, као и раду 

појединих комисија 

 * * * *  * * * * *  руководиоци 

стручних већа 

психолог 

координатори 

тимова 

секретар 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

  
 

сарадници 

сарадња са Медицинским центром, Центром 

за социјални рад, Црвеним крстом ради 

остваривања циљева образовно-васпитног 

рада у школи 

 * * * *  * * * * *  психолози 

педагози 

лекари 
дефектолози 

сарадња са институцијама, организацијама и 

удружењима: 

- Удружењеаутиста, 

- Завод за менталноздравље, 

- Институт запедагогију, 
- Завод за вредновање иунапређивање 

образовно-васпитнограда, 

 * * * *  * * * * *  дефектолози 

стручни 

сарадници 

социолози 

просветни 

саветници 
инструктори 
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- Школскомуправом, 

- Образовним форумом,а све у циљупраћења, 

вредновања и унапређивањарада 

             

сарадња са члановима актива педагога и 

психолога на нивоу Града у циљу размене 
искуства и унапређивање праксе 

 * * * *  * * * * *  педагози 

психолози 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
  

сарадници 

вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу) 

 * * * *  * * * * *  педагог 

припрема и чување посебних протокола од 

значаја за рад школе: 

листе праћења ученика 
образац за праћење наставе 

 * * * *  * * * * *  педагог 

прикупљање информација о ученицима и 

чување материјала који садрже личне податке 

 * * * *  * * * * *  наставници 

учитељи 

психолог 

родитељи 

евалуација рада педагога-анкете мета осећања 

... 

   *     * *    

стручно усавршавање, праћењем стручне 

литературе, информација на интернету, 

учествовање у раду Актива педагога, 

похађањусеминара, симпозијума, конгреса, 

трибина, реализацијом акредитованог 

семинара „Примена метода АУН-аˮ (као 

инструктор) и сталном сарадњом са другим 
колегама педагозима ... 

 * * * *  * * * * *  педагози 

сарадници 

просветни 

саветници 

научни 

радници 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДЕФЕКТОЛОГА 

 

             Задатак дефектолога је да својим стручним знањем и саветодавним радом 

унапређује образовно-васпитни рад у школи и пружа стручну помоћ ученицима, 

родитељима и наставницима по питањима која су значајна за образовно-васпитни рад 

ученика са тешкоћама у развоју. 

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Учествовање у изради концепције 

Годишњег плана рада школе и делова 

који се односе на планове и програме 

посебне подршке ученицима 

* *         * * директор 

педагог  

психолог 

координатори 

тимова 

Израда Годишњег програма рада 

дефектолога 

* *           педагог 

Оперативно месечно планирање рада 

дефектолога 

* * * * * * * * * * * *  

Разматрање и планирање 

одговарајућег рада са ученицима који 

имају посебне развојно-образовне 

потребе 

  * * * * * * * * *  педагог, 

наставници, 

учитељи 

Помоћ у планирању рада свих  

стручних органа 

* *          * педагог 

психолог 

директор 

Планирање сарадње са родитељима 

ученика са тешкоћама у развоју 

(индивидуално- саветодавни рад) 

* * * * * * * * * * *  педагог, 

психолог 

Учествовање у планирању и пружању 

помоћи наставницима у припремању 

угледних часова у циљу постизања 

позитивне инклузивне праксе 

* * * * *  * * * *   педагог 

Планирање реализације радионица са 

циљем унапређења инклузивног 

окружења 

  * * *   * *    педагог 

Планирање стручних састанака 

инклузивног тима 

  *   *   *  *  инклузивни 

тим 

Планирање  пружања подршке 

наставницима  у раду са ученицима 

са тешкоћама у развоју и заједничког 

рада на прилагођавању програмских 

садржаја 

* *          * разредне 

старешине, 

учитељи 

Планирање сопственог стручног 

усавршавања 

* *          *  

Планирање дијагностичког рада са 

ученицима 

* *   *         
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п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Евалуација постигнутих резултата рада 

за прво полугодиште ученика са 

тешкоћама у развоју и писање 

потребних извештаја, анализа  и 

предлога даљих мера у сарадњи са 

инклузивним тимом 

     *       инклузивни 

тим 

Евалуација и финална процена 

постигнутих резултата за друго 

полугодиште ученика са тешкоћама у 

развоју 

          *  инклузивни 

тим 

Извештај о раду и успесима ученика на 

крају школске године (у писменој 

форми доставити родитељима и 

наставницима) 

          *  педагог 

Документовање позитивних примера 

инклузивне праксе  
  * * * * * * * * *  педагог 

наставници 

Вођење евиденције о инструктивном 

раду са наставницима о непосредној 

посети часовима у одељењима у 

којима су ученици са тешкоћама у 

развоју 

 * * * * * * * * *   педагог 

 

 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

Успостављање сарадње са 

разредним и предметним 

наставницима ученика кроз посете 

часовима у одељењима у којима су 

ученици са тешкоћама у развоју 

 * *          педагог, 

учитељи, 

наставници 

Анализа посећених часова редовне 

наставе у школи и давање предлога 

за њихово унапређење (саветодавни 

рад са наставницима) 

 * *          учитељи, 

наставници 

Пружање подршке наставницима и 

учитељима у раду са ученицима са 

тешкоћама у развоју и заједнички 

рад на прилагођавању програмских 

садржаја 

  * * * * * * * * *  учитељи, 

наставници 

Израда прилагођених програмских 

садржаја у сарадњи са наставницима 

и учитељима за ученике са 

тешкоћама у развоју  

   * *  *      учитељи, 

наставници 

Пружање помоћи наставницима у 

конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада 

са ученицима са тешкоћама у 

развоју 

* * *  *  *  *  *  педагог,  

наставници,  

учитељи 

Пружање помоћи наставницима и 

учитељима ученика са тешкоћама у 

развоју у реализацију угледних и 

 * * * * * * * * *   учитељи, 

наставници, 

педагог 
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огледних часова и извештавање о 

позитивним примерима инклузивне 

праксе  на састанцима стручних 

већа 

Инструктивни рад са учитељима у 

продуженом боравку у вези 

појединих ученика и група-праћење, 

предлози 

 * * *   * *    * педагог, 

учитељи 

Подршка и помоћ наставницима и 

учитељима  у припреми и 

реализацији разноврсних садржаја 

ваннаставних активности 

  * * *   * * *   учитељи 

наставници, 

педагог 

Припрема за све облике 

инструктивног рада 
* * * * * * * * * * * * 3 сата недељно 

Евиденција о инструктивном раду 

са наставницима и учитељима 
* * * * * * * * * * * * 3 сата недељно 

 

 

П р о г р а м с к и    с а д р ж а ј 

и 

В р е м е    р е а л и з а ц и ј е Сарадници 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 
8 9 1

0 

11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Иницијална процена развоја 

способности и вештина ученика са 

тешкоћама значајних за понашање и 

учење 

 *           Педагог, 

психолог, 

учитељи, 

наставници 

Опсервација ученика са тешкоћама 

у развоју приликом посете часовима 

редовне наставе 

 * * * * * * * * * *  учитељи, 

наставници 

Рад у учионици са ученицима са 

тешкоћама у развоју 
 * * * * * * * * * *  учитељи, 

наставници 

Индивидуални едукацијско- 

рехабилитацијски поступак са 

ученицима са тешкоћама у развоју 

  * *   * *     педагог, 

психолог, 

инклузивни тим 

Одржавање одељенских заједница у 

циљу обезбеђивања инклузивног 

окружења 

  * *         педагог, 

психолог, 

инклузивни тим 

Пружање подршке ученицима са 

тешкоћама у развоју у адаптацији на 

школску средину (ученици првог, 

петог разреда, продужени боравак и 

нови ученици у школи) 

 * * * *  * * * * *  педагог, 

психолог 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима са тешкоћама у развоју 

при реализацији разноврсних 

садржаја ваннаставних активности 

 * *- * * * * * * * *  наставници, 

учитељи 

Припрема за све облике рада са 

ученицима 
 * * * * * * * * * *  3 сата недељно 

Евиденција о ученицима и раду са 

њима 
* * * * * * * * * * * * 3 сата недељно 
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п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Прикупљање анамнестичких  и других података о 

ученицима 

 *           педагог, 

психолог 

Саветодавно-терапијски рад са родитељима 

ученика који имају специфичне тешкоће 

 * * * * * * * * * *  одељењске 

старешине, 

учитељи 

Састанци са родитељима поводом увида у 

реализацију индивидуалног едукацијско-

рехабилитацијског поступка (портфолио ученика) 

у циљу унапређења даљег рада и примене 

наученог у кућним условима 

 * * * * * * * * * *   

Припрема за све облике рада са родитељима  * * * * * * * * * *  2 сата 

недељно 

Евиденција о раду са родитељима ученика  * * * * * * * * * *  2 сата 

недељно 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД СА ВД ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

истраживању инклузивне образовно-васпитне праксе 

и предлагању мера за унапређивање рада у том  

домену 

  * * *  * * * * *  директор, 

психолог, 

педагог 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

планирању и изради бројних докумената  значајних за 

рад школе (планови, извештаји, анализе) 

 * * * *  * * * * *  наставници, 

координатор

и тимова 

Сарадња са управом школе  и стручним сарадницима 

поводом организовања инклузивних радионица 
  *  *   * *    директор, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

психолог 

Сарадња са управом школе и стручним сарадницима 

на решавању бројних питања значајних за рад школе 

 ( организационих, техничких, стручних) 

 * * * *  * * * * *  директор, 

психолог, 

педагог, 

наставници, 

учитељи 

Сарадња са дефектолозима школе „Свети Сава“ у 

циљу пружања што комплексније помоћи ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

* * * * * * * * * * * * тим за 

инклузију 
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п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Учествовање у раду стручних органа 

школе:Наставничка већа, Одељенска већа, 

стручна већа 

 * * * *  * * * * *  наставници, 

учитељи, 

помоћник 

директора, 

директор 

Информисање наставника на седницама 

стручних органа о питањима значајним за 

унапређење рада  са ученицима са тешкоћама 

у развоју и презентација добрих примера 

инклузивне праксе 

 * * * *  * * * * *  наставници, 

координатори 

тимова 

Учешће у раду и састанцима инклузивног 

тима 
  *   *   *  *  иклузивни тим 

Извештавање о сопственом раду на 

полугодишту и крају школске године 
     *     *   

Припрема за рад * * * * * * * * * * * * 2 сата недељно 

Евиденција о раду * * * * * * * * * * * * 2 сата недељно 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА , 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

             

Сарадња са интерресорном комисијом 

на нивоу града  
   *   *      наставници, 

учитељи, 

психолог 

Сарадња са Медицинским центром и 

Развојним саветовалиштем у вези 

појединих ученика 

  * *     *  *  настатвници, 

учитељи, 

психолог 

Сарадња са Центром за социјални рад 

и Црвеним крстом ради остваривања 

циљева образовно-васпитног рада у 

школи 

 * * * *  * * * * *  психолози, 

педагози, 

лекари 

Сарадња са институцијама, 

организацијама и удружењима: 

-Удружење „Живимо заједно“ 

-Школском управом, а све у циљу 

праћења, вредновања и унапређења 

рада 

 * * * *  * * * * *  дефектолози, 

стручни сарадници, 

социолози,  

просветни саветници 

п р о г р а м с к и    с а д р ж а ј и в р е м е    р е а л и з а ц и ј е сарадници 

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА 

ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Вођење евиденције о сопственом раду 

(дневном , месечном, годишњем) 
 * * * * * * * * * * *  
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Припрема и писање посебних протокола од 

значаја за рад у школи (ученички портфолији, 

листе праћења, упитници за наставнике, 

упитници за родитеље) 

  *  *   *   *  разредне 

старешине, 

учитељи 

Припремање за све облике рада и планиране 

активности 
 * * * * * * * * * *  педагог, 

разредне 

старешине, 

психолог, 

учитељи 

Предавање о темама везаним за развојне 

тешкоће ученика, инклузију, педагошку 

опсервацију, израду прилагођених програма 

     *    *   инклузивни 

тим 

Стручно усавршавање планирано у личној 

портфолији стручног усавршавања 
 *   *     *    

Евалуација и извештавање о сопственом раду            *  
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Недељни и годишњи фонд часова стручних сарадника педагога, дефектолога и психолога 

 

стручни сарадници 

п
о

д
р

у
ч

је
 р

а
д

а
 I II III IV V VI VII VIII IX  

укупно 

часова 
планирање 

програмира

ње 

и вредновање 

о.в. рада 

унапређивање 

о.в. рада и 

инструктивни 

рад 

рад са 

ученицима 

 

сарадња са 

родитељима 

 

истраживање 

о.в. праксе 

рад у 

стручним 

органима 

сарадња са 

друштвеном 

средином 

стручно 

усавршав. 

вођење 

документа- 

ције 

 

припрема 

за рад 

 

СнежанаМраовић 

психолог н
ед

 

4 6 10 3 3 2 1 1 10 40 

г
о

д
 

144 216 360 108 108 72 36 36 360 1440 

 

ЈасминаБогојевић 

педагог н
ед

 

4 8 8 3 3 2 1 1 10 40 

г
о

д
 

144 288 288 108 108 72 36 36 360 1440 

 

Ивана Гајић 

дефектолог н
ед

 

4 8 8 3 3 2 1 1 10 40 

г
о

д
 

144 288 288 108 108 72 36 36 360 1440 

 
Недељни и годишњи фонд часова стручног сарадника библиотекара 

 

библиотекар 

п
о

д
. 

р
а

д
а

 I II III IV V VI Укупно 

часова планирање 

програмирање 

рада 

рад са 

ученицима 

библиотечко- 

инфорамтивнаделатно

ст 

сарадња са наставницима и 

стручним сарадницима 

културна и јавна 

делатност школе 

стручно 

усавршавање 

 

Нада Бојанић 

н
ед

 

2 22 10 3 2 1 40 

г
о

д
 

72 792 360 108 72 36 1440 
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План рада школског библиотекара                                       

 

ЦИЉ: 

 одабир и стављање библиотечке грађе на располагање ученицима  и радницима школе  

(значајну за реализацију наставних планова и програма ,ваннаставних активности  и  

слободно време) 

 код ученика развијати  самосталност у учењу,способност критичког мишљења и вредновања 

информација,жељу за новим сазнањима 

 стицање нових знања (према личним интересовањима ),која ће моћи пренети и другима 

 оспособити ученике за самостално коришћење библиотечке грађе 

 да се изграде трајна интересовања ученика за књигу и читање 

 

Садржај активности Време Радни 

сати 

Начин реализације 

1.ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 

-израда годишњег, оперативних планова 

-планирање, програмирање рада са ученицима у 

школској библиотеци 

-израда плана библиотечке секције 

-планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

 

 

 

од августа 

 

од септембра 

 

2 сата 

недељно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са 

учитељима, 

наставницима, ПП 

службом, 

директором, 

ученицимa 

 

2.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-учешће у изради годишњег плана рада и 

самовредновања рада 

-одабир и припремање литературе и друге грађе за разне 

образовно-васпитне активности (теоријска и практична 

настава, допунски и додатни рад,ваннаставне 

активности ученика и др.) 

-праћење и примењивање савремених достигнућа науке 

 

-подстицање критичког односа корисника према 

различитим изворима информација 

 

 

 

 

од августа 

 

 

 

од августа 

 

по потреби 

 

 

свакодневно 

2 сата 

недељно 

Сарадња са 

колегама, 

ученицима, 

корисницима 

школске библиотеке 

3.РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

-помоћ при реализацији часова редовне наставе, 

допунских, додатних активности 

-договор око набавке ( не) књижевне грађе; упознавање 

наставника са набављеним публикацијама 

-сарадња са наставницима и учитељима у припремању и 

коришћењу наставних средстава  за ученике са 

посебним потребама 

-утврђивање годишњег плана  обраде лектире у свим 

разредима 

-коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

-обележавање годишњица, међународних дана 

 

 

по потреби 

 

од августа 

 

током целе 

године 

 

током целе 

године 

 

током целе 

године 

 

по договору 

 

 

 

4 радна 

сата 

 

 

 

 

Сарадња са 

наставним и 

ненаставним 

особљем школе 
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4.РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

-упознавање  са радом школске библиотеке,врстама 

библиотечке грађе и оспособљавање за самостално 

коришћење 

-упис ученика у свеске за задуживање 

-помоћ у проналажењу потребних информација 

-развијање критичког односа према различитим 

изворима знања 

-укључивање посебно заинтересованих ученика у рад 

библиотечке секције 

-oбучавање ученика за рад у школској библиотеци 

-развијање радних навика и културног понашања у 

библиотеци 

-упућивање на пажљиво руковање и чување 

позајмљених публикација, санирање оштећених 

-стицање навике долажења у школску  библиотеку 

 

 

од септембра 

 

септембар  

 

по потреби 

 

 

 

 

oд септембра 

 

 

 

стално 

 

 

15 радних 

сати 

Сарадња са 

ученицима, 

одељенским 

старешинама, 

другим колегама 

5.РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

-остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

-сарадња у циљу раздуживања ученика за позајмљене 

књиге 

 

 

 

 

 

повремено 

 

 

мај,јун 

 

 

1 радни 

сат 

 

Сарадња са 

родитељима, 

ученицима, 

одељенским 

старешинама 

 

6.РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ЗАМЕНИКОМ 

ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 

-електронске базе података 

-набавка/коришћење библиотечког фонда 

-преузимање, коришћење, чување и враћање уџбеника 

-формирање и рад библиотечког одбора 

 

од септембра 

 

 

стално 

 

 

од августа 

 

3 радна 

сата 

 

 

Сарадња са (не) 

наставним особљем 

школе, ученицима 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

-учешће у раду Наставничког већа; 

Библиотечког одбора, школских тимова и стручних већа 

 

 

од августа 

 

 

3 радна 

сата 

 

Сарадња са 

наставним и (не) 

наставним особљем 

школе 

8.САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 

 

- обележавање Дечје недеље 

-сарадња са Градском библиотеком и другим 

институцијама у граду 

-сарадња са другим школама,школском библиотеком 

 

 

 

октобар 

 

по договору 

 

1 радни 

сат 

 

Сарадња са (не) 

наставним особљем 

школе, локалном 

средином,ученицима 

9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

-праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци 

-преглед свезака за задуживање корисника 

-санирање оштећених публикација 

-самовредновање рада школског библиотекара 

-стручно усавршавање –учешће на 

семинарима,саветовањима и другим скуповима  на 

којима узимају учешће и школски библиотекари 

-електронске базе података; статистика 

-учешће на семинарима и стручним саветовањима за 

школске библиотекаре 

 

 

 

 

стално 

 

стално  

 

повремено 

повремено 

 

повремено 

 

повремено 

 

повремено 

 

 

9 радних 

сати 

 

 

Сарадња са 

ученицима, 

радницима школе, 

библиотекарима, 

колегама 
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План рада управних органа и органа стручног руковођења 

План рада Школског одбора 

 

Месец Садржај активности 

Септембар 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/20.годину; 

3. Усвајање Извештаја о раду директора школе; 

4. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

годину; 

5. Представљање Акционог плана проистеклог из 

самовредновања као основа Развојног плана школе; 

6. Информисање присутних о инклузивном образовању и 

индивидуалним образовним плановима ученика; 

7. Обезбеђивање средстава за побољшање квалитета наставе; 

8. Помоћ ученицима из социјално угрожених средина; 

9. Упознавање са Акционим планом превенције насиља, 

поступак интервенције и представљање чланова Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостваљања и занемаривања 

10. Усвајање допуне Плана јавних набавки 

11. Информација о екскурзијама  и настави у природи; 

12. Исхрана ученика; 

13. Текућа питања 

Децембар/јануар 1. Упознавање са планом унапређивања квалитета рада 

установе проистеклим из рада тимова у школи 

2. Усвајање финансијског плана за 2021. 

3. Усвајање извештаја о попису имовине за 2020. 

4. Усвајање плана набавке за 2021. 

5. Усвајање извештаја о реализацији Пилот пројкета обогаћеног 

једносменског рада у ИО Орид 

6. Доградња школе и даље активности на овом плану 

7. Анализа стања у школи када је у питању безбедност ученика 

8. Текућа питања 

Фебруар 1. Усвајање завршног рачуна школе 

2. Усвајање полугодишњег извештаја о раду директора школе 

3. Анализа финансијског стања школе 

4. Кадровска питања (слободна радна места) 

5. Анализа сарадње са друштвеном средином 

6. Активности око обележавања Дана школе 

7. Текућа питања 

Мај 1. Извештај са пробног завршног испита 

2. Упутство за реализовање завршног испита за ученике  8. 

разреда  

3. Договор око прославе матуре за ученике  8. разреда 

4. Извештај о реализованим излетима, екскурзијама и настави у 

природи 

5. Награде за најбоље ученике и ђака генерације 

6. Доградња школе и даље активности на овом плану 
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7. Текућа питања 

Јун/јул 1. Извештај са Завршног испита ученика осмог разреда 

2. Анализа Школског програма 

3. Разматрање активности око припрема за следећу школску 

годину 

4. Текућа питања 

 
 

План рада Савета родитеља 

Месец Садржај активности 

Септембар 1. Конституисање Савета родитеља 

2. Упознавање са Извештајем о раду школе за школску 2019/20. 

годину.  

3. Упознавање са Извештајем о раду директора школе 

4. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 

2020/21. годину. 

5. Представљање Акционог плана проистеклог из 

самовредновања као основа Развојног плана школе. 

6. Упознавање са инклузивним образовањем 

7. Обезбеђивање средстава за побољшање квалитета наставе 

8. Помоћ ученицима из социјално угрожених средина 

9. Разматрање Акционог плана превенције насиља, поступак 

интервенције и представљање чланова Тима за заштиту од 

насиља, дискриминације и злостављања 

10. Екскурзија и настава у природи 

11. Исхрана ученика 

12. Текућа питања 

Новембар/ 

децембар 

1. Анализа успеха ученика 

2. Анализа безбедности ученика 

3. Анализа похађања часова редовних и ваннаставних 

активности 

4. Извештај о реализацији пројеката у школи 

5. Анализа наставних средстава и материјалних услова рада 

школе 

6. Текућа питања 

Фебруар 1. Разматрање успеха и дисциплине ученика школе на крају 

првог полугодишта 

2. Извештај о систематским прегледима ученика; (здравствено 

стање ученика наше школе) – информација и предлог мера 

3. Организација припремне наставе у школи 

4. Укључивање родитеља у реализовање ваннаставних 

активности 

5. Активности из области професионалне оријентације и сарадња 

са локалним установама 

6. Рад продуженог боравка 

7. Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину  

8. Изборни предмети и слободне наставне активности који ће се у 

школи  учити следеће школске године 



 

154  

9. Текућа питања 

Април 1. Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 

периода 

2. Извештај са пробног завршног испита ученика осмог разреда 

3. Укључивање родитеља у реализацију ваннаставних активности 

и раду тимова у школи 

4. Програм унапређивања образовно-васпитног рада у нашој 

школи и његова реализација 

5. Извештај о реализованом истраживању о адаптацији ученика 

првог и петог разреда 

6. Активности Ученичког парламента 

7. Реализација наставе у природи, излета, екскурзија и 

студијских путовања 

8. Текућа питања 

Мај  1. Упутство за реализовање завршног матурског испита 

2. Договор око прославе мале матуре за ученике 8. разреда 

3. Упознавање са резултатима процеса самовредновања 

квалитета рада школе 

4. Евалуација активности из посебног протокола о заштити деце 

од насиља 

5. Евалуација  инклузивног образовања 

6. Извештај о сарадњи са институцијама локалне средине – 

размена програма и садржаја понуђених на почетку школске 

године 

7. Извештај о реализацији Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада у ИО Орид 

8. Извештај о реализација доградње објеката у школи 

9. Извештај о најуспешнијим ученицима на такмичењима у 

школској 2020/21. години 

10. Текућа питања 

Јун  1. Резултати завршног испита 

2. Специфичности наставе у току школске 2020./2021. године 

3. Евалуација изведенех ексурзија, излета и наставе у природи 

4. Припрема школе за наредну школску годину 

5. Текућа питања 
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Подручја рада вд директора школе 

(временска димензија) 

 

 
подручја рада 

динамика 

укупно 

недељно 

часова 

укупно 

годишње 

1. Припремање, организовање и праћење 

реализације програма; 

5 220 

2. Руковођење и вредновање рада у школи 

(евалуаторска функција); 

2 88 

3. Педагошко-инструктивна функција и саветодаван 

рад са наставницима; 

12 528 

4. Аналитичко-студијски и истраживачки рад; 3 132 

5. Рад у стручним органима школе; 2 88 

6. Сарадња са друштвеном средином (установе, 

органи); 

7 308 

7. Саветодавни рад са ученицима и родитељима; 8 352 

8. Остали послови. 1 44 

 
Укупно: 

 
40 

 
1760 

 

 

План рада вд директора школе за школску 2020/21. годину 

 

 
   Вд директор школе има утврђене задатке прописане Законом о основама система образовања и 

васпитања, другим подзаконским актима, Статутом школе, као и другим општим актима школе. 

План и програм рада вд директора школе поред задатака који проистичу из сфере непосредног 

образовно-васпитног рада, обухвата и велики број послова који се појављују сваке школске године, а све 

у циљу законитог рада школе и успешног обављања делатности установе. 

 

Карактер делатности вд директора школе: 

 

 организовање образовно-васпитнограда; 

 учешће у планирању и програмирању радашколе; 

 усмеривање и усклађивање рада свих стручних органа и тимова у школи и праћење остваривања 

њиховог рада и одлука; 

 увид у остваривање свих видова образовно-васпитног рада; 

 инструктивно-педагошки рад и надзор у све видове образовно-васпитног рада; 

 материјално-техничка опремљеност школе; 

 рад са ученицима; 

 рад са родитељима; 

 праћење остваривања Школског програма, Годишњег плана рада, Школског развојног плана и 

вредновање резултата рада; 

 стручно усавршавање; 

 финансијско-материјално пословање школе. 
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План рада вд директора школе: 
 

 

 
Области рада, послови и задаци 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ И 

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Планирање и програмирање рада школе и припрема свих видова образовно-васпитног 

рада 

Педагошко-инструктивни рад 

Саветодавни рад са ученицима 

Педагошко-инструктивно учествовање у раду стручних органа, тимова, сарадња са 

стручним сарадницима 

Општа организација рада школе и непосредно руковођење образовно-васпитним радом 

Праћење реализације Школског програма, Годишњег плана рада школе и Школског 

развојног плана 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Вредовање рада и резултата рада школе 

Учешће у раду стручних органа и тимова у школи, стручно усавршавање 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Рад са родитељима 

Сарадња са Школским одбором, Саветом родитеља, реперзентативним синдикатом, 

градском управом, ШУ Ваљево, Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

Праћење остваривања финансијског плана и укупног пословања школе 

Управљање финансијским и материјалним ресурсима школе 

Управљање административним процесима 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

Израда општих аката и документације установе 

Примена општих аката и документације установе 
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Програмски садржај рада вд директора школе: 
 

 

 

Програмски садржај рада Време 

реализације 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ И ПЛАНИРАЊЕ, 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

Педагошке активности у вези са планирањем и програмирањем рада школе и 

припремањем свих видова образовно-васпитног рада 

Припрема концепције програма рада за наредну школску годину са 

предлогом задужења. Учешће у тиму за школско развојно планирање 
 
јун 

Учешће у програмирању рада у сарадњи са помоћником директора, 

стручним сарадницима и наставницима, а на основу анализе и оцене 

квалитета реализације програмских садржаја у протеклој години 

 
јун, јул 

Редовно оперативно планирање послова и задатака са помоћником 

директора, стручним сарадницима; израда Годишњег плана рада, 

месечно недељно и дневно планирање; анализа распореда часова 

 
август 

Увид у глобалне и оперативне планове образовно-васпитног рада и 

припреме за часове: 

непосредно и уз сарадњу са педагогом ипсихологом 

наставника млађих и старијих разреда са циљем праћења испуњавања 

законских обавеза и нивоа припремања за образовно васпитнирад. 

 

 

 
током године 

Увид у оперативно планирање: 

помоћника директора, стручних сарадника,библиотекара; 

секретара, шефа рачуноводства и административнихрадника; 

домара и помоћнихрадника. 

 

 
током године 

Педагошко-инструктивни рад 

Израда документационих листи за праћење часова редовне наставе са 

стручним сарадницима а у циљу праћења примене програма наставе и 

учења у 3. и 7. разреду и наставног плана и програма осталих разреда, 

као и свих видова непосредног рада са ученицима 

 
септембар, 

октобар 
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Посете часовима наставника у циљу стицања увида у: 

реализацију програмских видова васпитно образовнограда; 

припремање за васпитно образовнирад; 

припрему савремених облика, коришћења постојећих средстава 

у васпитно образовномраду; 

вредновање рада и постигнућаученика. 

 

 

 

 

током године 

Присуство угледним часовима према календару стручног 

усавршавања у установи 

током године 

Увид у припремну наставу и поправне испите током године, 

јун, август 

Увид у оперативне и глобалне планове рада наставника током године 

Увид у припрему и присуство приредбама, свечаностима, 

манифестацијама, јавним и огледним часовима 

током године 

Увид у изложбе ученичких радова, паное, писане радове, 

пројектну наставу 

током године 

Анализа посећених часова и свих других видова рада са 

наставницима и сарадницима 

током године 

Саветодавни рад са ученицима 

Праћење рада ученичког парламента током године 

Саветодавни рад са ученицима и инивидуални контакти током године 

Сарадња са ученицима у вези прославе ,,мале матуре“ мај, јун 

Инструктивно – педагошко учествовање у раду стручних органа, тимова и 

сарадња са стручним сарадницима 

Припреме и вођење Наставничког већа током године 

Учешће у раду одељењских већа у циљу реализације програма 

рада већа 

током године 

Праћење рада стручних већа, увид у записнике, контрола мера током године 

Учешће у припреми рада приправника; инструктивни рад током године 

Увид у активности и записнике стручних тимова непосредно и 

преко сарадника током године 

током године 
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Увид у записнике и педагошку документацију, дневнике рада, 

вођење личне документације, припрема и планирање, лични 

дневник рада 

 

током године 

Учешће у анализи реализације програмских задатака и 

доношење оцена нивоа квалитета рада свих органа школе. 

током године 

Припрема, усмерава, усклађује и води Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе и Тим за израду Годишњег плана 

рада школе 

 

током године 

Општа организација рада школе и непосредно руковођење 

образовно-васпитним радом 

 

Увид у припремљеност објекта за почетак школске године август 

Увид у целокупну организацију рада непосредно и преко 

сарадника 

током године 

Учешће у активностима у реализацији пројекта доградње школе током године 

Учешће у планирању послова на инвестиционом одржавању и 

набавкама 

током године 

Увид у организацију : 

 

дежурства у школи; коришћење фискултурне сале; екскурзија и 

наставе у природи; пријемстранака; 

послова везаних за исхрану ученика; уређење школског 

дворишта; рада домара и помоћних радника и кухињскогособља 

 

 

 

током године 

Припреме за обележавање Дана школе и Јевремових дана фебруар, март, 

април 

Инструктивни рад са координаторима тимова и задуженима за 

организацију свечаности, манифестација, фестивала, јавних и 

огледних часова 

 

током године 

Припрема уписа ученика у први разред, промоција школе од јануара 

Увид у рад на сређивању нормативних аката и документације 

школе и личне документације 

током године 

Увид у резутате рада школе у целини непосредно и преко 

сарадника 

током године 

Увид у квалитет наставног процеса преко тима за 

самовредновање 

током године 

Увид у реализацију радних обавеза свих радника у школи током године 

Вођење евиденције о одсуству и заменама наставника; вођење 

евиденције о реализацији фонда часова 

током године 
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Праћење насталих штета и предузимање одговарајућих мера током године 

Праћење реализације Школског програма, Годишњег плана рада школе и 

Школског развојног плана 

Увид у реализацију Школског програма, Годишњег плана и 

Школског развојног плана; 

праћење наставе и посетачасовима; 

праћење рада приправника и инструктивнирад. 

 

 

током године 

Увид у дневнике у којима се евидентира рад са ученицима 

непосредно и преко наставника задужених за дневнике 

Увид у Ес Дневник и праћење рада наставника и стручних 

сарадника на истом 

 

 

током године 

Праћење одвијања процеса образовно-васпитног рада 

непосредним увидом и преко сарадника са циљем сагледавања 

нивоа 

организације наставе на основу примене савремених облика и 

средстава у настави; 

Праћење и вредновање примене пројектне наставе у 1. разреду 

 

 

током године 

Праћење рада и финансијске и помоћно-техничке службе током године 

Анализа реализације програмских задатака са циљем 

реализације целокупног програма Наставничког већа 

јун, август 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Учешће у раду стручних органа у школи током године 

Стручно усавршавање, посете семинарима и едукацији 

менаџмента 

током године 

Вредовање рада и резултата рада школе, сарадња са 

Педагошким колегијумом, стручним већима, тимовима у школи 

током године 

Увид у резутате рада школе у целини непосредно и преко 

сарадника 

током године 

Увид у квалитет наставног процеса преко тима за 

самовредновање 

током године 

Увид у реализацију радних обавеза свих радника у школи током године 

Учешће у раду актива директора школе на градском нивоу током године 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ 

УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Сарадња са родитељима  
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Учешће у припреми родитељских састанака и Савета родитеља 

школе 

током године 

Увид у одвијање родитељских састанака током године 

Индивидуални контакти са родитељима током године 

Анализа предлога и примедаба родитеља са сарадницима, 

учитељима, одељењским старешинама и предузимање мера 

током године 

Учешће у раду Школског одбора: 

кадровскапитања; 

подношење извештаја о раду школе и радудиректора; 

организациона питања 

 

 

током године 

Сарадња са реперезентативним сидикатом у школи током године 

Сарадња са широм заједницом  

Сарадња са Министарством просвете, науке и техночошког 

развоја, Школском управом Ваљево; 

Сарадња са градском управом Сарадња са школама у Граду 

Сарадња са ПУ Шабац, Црвеним крстом, Домом 

здравља и центром за социјални рад, Министарством 

унутрашњих послова у Шапцу, Комуналном полицијом 

 

 

 

 

током године 

Сарадња са локалним медијима и рад на промоцији школе током године 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ 

УСТАНОВЕ 

Праћење финансијског пословања у сарадњи са шефом 

рачуноводства 

током године 

Израда финансијског плана за школу током године 

Стална консултација са секретаром и шефом рачуноводства 

Праћење прописа, закона и норматива 

 

током године 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа током године 

Израда општих аката и документације установе током године 

Примена општих аката и документације установе током године 
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План рада помоћника директора 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Утврђивање структуре годишњег програма школе јул 

Израда одређених сегмената ГПР школе јул/август 

Програм и план рада помоћника директора јул/август 

Извештај о раду школе-поједини сегменти август 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ током године 

Утврђивање броја ученика и броја одељења септембар 

Поставње организације рада (смене, дужности) септембар 

Утврђивање броја часова редовне, допунске и додатне наставе и 

ваннаставних активности 

сепембар 

Помоћ око израде распореда часова (редовне и додатне  односно 

допунске наставе 

септембар 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД током године 

Педагошко инструктивни рад са наставницима током године 

Увид у планове рада и писане припреме наставника током године 

Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности током године 

Анализа посећених часова током године 

Индивидуални и групни рада са наставницима током године 

Сарадња са ученицима, групама ученика и ОЗ током године 

Сарадња са родитељима ученика током године 

Рад у стручним органима, активима, већима и тимовима школе током године 

Инструкције и контрола педагошке документације – дневник рада, 

дневник ваннаставних активности 

током године 

АНАЛИТИЧКИ РАД током године 

Анализа остваривања годишњег плана и програма класификациони период 

Наставничко веће током године 

Одељењска већа током године 

Стручни активи током године 

Педагошки колегијум током године 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ током године 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНВИЈА током године 

Израда документације за праћење реализације програма рада школе током године 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА током године 

Праћење организације и реализација наставе током године 

Подршка реализацији програма ПО у школи током године 

Праћење кретања успеха ученика (у сарадњи са педагогом) током године 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

током године 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (у сарадњи са тимовима) током године 

Праћење стручног уасавршавања наставника током године 

Помоћ у организовању стручног усавршавња (са Тимом) током године 
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Оперативни план рада помоћника директора за школску 2020/2021. годину 

 
 

Стални послови у току сваког месеца 

 Увид у дневну организацију рада школе 

 Педагошко – инструктивни рад са наставницима 

 Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, ПП службом, секретаром, 

 Сарадња са тимовима у школи 

 Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама 

 Сарадња са родитељима 

 Рад у стручним органима школе 

 Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 

 
МЕСЕЦ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 Утврђивање организационе шеме рада школе 

 Помоћ у формирању одељења и снимање бројног стањаученика 

 Организација седница стручних органа 

 Помоћ при прављењу распореда часова (ако је потребно) 
 Верификација глобалних и оперативних планова наставника 

 
 

ОКТОБАР 

 Унапређивање организације образовно – васпитог радашколе 

 План педагошко – инструктивног рада 

 Сарадња са наставницима –приправницима 

 Анализа текућих проблема и решавање истих 
 Сарадња са друштвеном средином и организацијама 

 

 

 

НОВЕМБАР 

 Праћење реализације фонда одржаних часова 
 Анализа успеха и изостајања ученика (помоћ ПП служби, ако је 

потребно) 

 Подршка у реализацији плана превенције на спречавању вршњачког 

насиља ушколи 

 Предлог евентуалних мера за унапређивање образовно – васпитног рада 

 Сарадња са родитељима и родитељски састанци 
 Анализа у помоћи у изради извештаја за потребе стручних органа 

 
 

ДЕЦЕМБАР 

 Праћење рада ученика, успеха и анализа оцењивања (заједно са ПП 

службом) 

 Праћење реализације фонда сати на полугодишту 

 Анализа рада школе (заједно са ПП службом, ако је потребно) 

 Праћење реализације стручног усавршавања наставника и организовање 

стручног усавршавања (заједно са Тимом) 

 
 

ЈАНУАР 

 Постављање организације рада у другом полугодишту 

 Организација контроле вођења педагошке документације 

 Израда потребних анализа и извештаја 

 Помоћ у припреми прославе школске славе 

 Педагошко – инструктивни рад 

 Унапређивање организације дежурства ушколи 

 Сарадња са ученицима, ОЗ и родитељима 

 Праћење реализације додатне и допунске наставе 

 Припрема седница за разредну и предметну наставу 
 Одељењска већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

ФЕБРУАР  Израда потребних анализа и извештаја 
 Анализа текућих проблема и решавање истих 

 
 

МАРТ 

 Анализа радаТимова 

 Анализа реализације фонда часова 
 Помоћ ПП служби у анализи успеха и изостајања (ако је потребно) 
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  Предлог мера за унапређење образовно – васпитног рада 

 Помоћ у припреми прославе Дана школе 
 Екскурзије и настава у природи (припремне радње) 

 

АПРИЛ 

 Културна и јавна делатност школе 

 Техничке припреме за извођење екскурзија и наставе у природи 

 Припремни послови око реализације набавке уџбеника у претплати (са 

Јеленом Алексић) 

 
 

МАЈ 

 Припрема седница за ученике осмог разреда 

 Инструкције и организација вођења педагошке документације 

 Организовање прославе матуре 

 Праћење реализовања припремне наставе 
 Припрема за обављање пријемног испита (формирање комисија) 

 
 

ЈУН 

 Припрема седница за разредну и предметну наставу 

 Праћење реализације фонда сати редовне, додатне и допунске наставе 

 Пријемни испит 

 Организација поделе сведочанства 
 Одређивање одељењских старешина за следећу школску годину 

ЈУЛ  Помоћ у сређивању документације везано за крај школске године 

 Расподела уџбеника ученицима који су наручили преко школе – 

заједно са Јеленом Алексић 
 Писање извештаја о реализованим активностима 

 

 

АВГУСТ 

 Контрола педагошке документације: Дневник рада и допунске и додатне 

наставе 

 Припрема седница 

 Помоћ у изради ГПР и школских програма 

 Помоћ и израда - Извештаја о раду школе за школску2020/2021.годину. 

 Помоћ у изради распореда часова (ако је потребно) 

 Формирање одељења и утврђивање бројног стања ученика 

 Материјали и припрема за почетак школске године 
 Организациони послови за почетак школске године 



 

165  

Остали планови рада ушколи 

 

План рада секретара 

 
Управне и нормативно-правне послове у школи обавља секретар и то: 

 

o Израда Статута и других општих аката 
o Праћење и спровођење поступака доношења општих аката и правно-стручне помоћи у 

обради тих аката 

o Усклађивање нормативних аката са новим законским решењима 

o Припрема уговоре са правним и физичким лицима, 

o Праћење законских и других прописа 

o Заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама 

o Присуствовање седницама органа управљања ради давања објашњења и тумачења 

o Правно-техничке послове око избора за органе школе и стручне послове за ове органе 
o Стручне и административно-техничке послове код спровођења конкурса за избор 

директора, као и код спровођења огласа за пријем осталих радника 

o Стручне административно техничке послове у вези са престанком радног односа и 
других промена радно-правног статуса радника 

o Вођење кадровске евиденције за раднике школе 

o Послове пријављивања и одјављивања запослених код надлежне службе за запошљавање 

o Сарадња са ученицима и родитељима – давање објашњења и тумачења 

o Обавља и друге послове у складу са законом 

 

План рада рачуноводствено-финансијске службе 

 
Из оперативног плана рада рачуноводствено-финансијске службе школе, издвајамо 

најважније послове којима ће се ова служба бавити у школској 2020/21.години: 

 

Послови и задаци руководиоца рачуноводства 

 

- припрема и израда финансијског плана школе и ребаланса плана 

- израда периодичних извештаја о финансијском пословању за Министарство просвете 

- захтеви Градској управи за повлачење средстава из буџета 

- припрема образаца М-4 за ПИО фонд за претходну годину, збирног и појединачних 

- затварање књига на крају године и израда годишњег извештаја о пословању 

- помоћ при изради Ценуса 

- пријем и контрола документације (фактура, отпремница, уплатница, итд.) 

- вођење помоћних књига (књиге примљених и књиге издатих рачуна) 

- израда фактура за закупце 

- плаћање фактура добављачима 

- контирање и књижење документације 

- праћење и евидентирање трошкова по врстама 

- усклађивање обавеза и потраживања са добављачима 

- обрачун личних доходака и боловања као и друге врсте исплата (уговори о делу, итд.) 
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- благајнички послови (путни налози, дневнице, готовински рачуни) 

- сарадња са Пореском управом (израда пореских пријава, обрачун и плаћање пореза) 

- сарадња са трезором 

- праћење прописа и примена нормативних аката 

- спровођење закона о роковима плаћања, стално пријављивање обавеза и измирења у 

Рино систем сагласно закону 

- састављање и издавање разних врста потврда за раднике школе 

- рад на рачунару и рад са странкама 

- раскњижавање уплата са извода ђачких рачуна документације по списковима 

- обрачун трошкова превоза радника (месечне карте и готовинске исплате) 

- други послови које налажу нови прописи, као и послови које наложи директор 

 

Послови и задаци благајника школе 

 

- вођење књига за достављање документације за књижење, 

- вирманске и готовинске исплате, 

- обрачун и исплата: личних доходака, продуженог рада, из грађанско-правних односа, 

боловања, 

- вођење картона личних доходака, потрошачких кредита и осталих обустава, 

- благајнички послови (пријем пазара, уплате и исплате, дневник благајне) 

- статистички извештај – рад на рачунару, у оквиру радног места, RAD-1 и остали, 

- обрасци М-4 са обавештењима, 

- издавање потврда о личним дохоцима, 

- овера потрошачких кредита, 

- вођење картона основних средстава и књига основних средстава, 

- вођење картона ситног инвентара, 

- сравнавање инвентара са комисијом о финансијском књиговодству, 

- координација рада са финансијском службом, 

- рад са странкама, 

- сарадња саУЈП-ом, 

- остали послови (обрачуни регреса, рекреативне наставе идр.) 

- испостављање фактура, 

- примена нормативних аката 

- рад на рачунару у оквиру радног места, 

- свакодневни одлазак у банку, пазар, налози, извод, пореско, 

- остали послови које повериди ректор. 

 

План рада административног радника 

 

- Административни радник води целокупно административно пословање и то: 

- обавља дактилографске послове 

- води евиденцију о одсељеним и досељеним ученицима и преводницама 

- обавља упис ученика у први разред 

- издаје потврде о редовном школовању ученика 

- ради на експедицији поште 

- води евиденцију о ученицима и наставницима-путницима 

- одлаже документацију у архиву и о архивском материјалу води евиденцију 

- обавља и друге послове у складу са законом и по налогу директора и секретара школе 
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Остали послови у школи 

 

Према динамици послова образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. 

години редовно ће се обављати послови одржавања чистоће учионица и канцеларија, 

грејање просторија и чување школске зграде. 

За ове послове у школи су задужени помоћни радници и домар, који ће у складу са 

описом послова, реализовати своје задатке и то: 

Домар одговара за зграду и имовину школе као и целокупан инвентар: 

- одржава све инсталације и ватрогасне апарате и стара се о њиховој 

исправности, 

- брине о инвентару школе, 

- врши све поправке у границама своје стручне оспособљености, 

- набавља материјал за одржавање зграде, 

- обавештава секретара школе о свим насталим штетама, 

- после наставе прегледа и искључује све инсталације, 

- обилази школску зграду у току дана и у вечерњим сатима, 

- обавља курирске послове, 

- води евиденцију извршених поправки, 

- обавља остале послове које му повери директор. 

 

Радници на одржавању чистоће: 

 

- чисте и одржавају хигијену школских просторија, сале, дворишта и терена 

према распореду рада, 

- заједно са домаром школе отклањају последице елементарних непогода у 

згради и дворишту школе, 

- у складу са смерницама кризног штаба и Министарства просвете раде послове 

који су директно у вези са епидемиолошком ситуацијом (мерење температуре 

особама које долазе у објекат и дезинфикују руке одговарајучим средством; 

- одговорни су за инвентар и опрему којом рукују, као и друге послове које им 

повери директор школе. 
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Планови рада ваннаставних активности 

План професионалне оријентације 

              Основама програма професионалне оријентације, Министарство просвете је 

дефинисало улогу основне школе у праћењу, усмеравању и подршци ученицима у њиховом 

даљем образовању и професионалном развоју. 

 Школске 2011/12. наша школа је постала менторска у пројекту „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школуˮ. Пројекат је имплементиран у  постојећи план ПО и 

подразумева петофазни модел који се реализује у седмом и осмомразреду. 

 

Петофазни модел ПО чине области: 

 

- Самоспознаја 

- Информисање о занимањима 

- Могућности школовања и каријере-мреже школа 

- Реални сусрети 

- Одлука. 

 

             Активности из ПО ће се остварити кроз сарадњу са тимовима: Тим за културну и јавну 

делатност школе, Тим за превентивни рад, Тим за унапређивање рада и Тим за даровите 

ученике. 

 

             Активности, теме и радионице из програма ПО реализоваће Тим за ПО кроз: 

 

- радионице ПО са две групе ученика 

- обавезна наставне предмете (у оперативним плановима наставника биће обележене са 

ПО у напомени) 

- изборне наставне предмете (као и у обавезним предметима) 

- часови одељењских заједница (радионице за 7. и 8. разред из пројекта) 

- ваннаставне активности, школски пројекти, родитељски састанци, екскурзије ученика, 

настава у природи, реални сусрети, сусрети са експертима. 

- сарадњу са другим основним школама кроз менторство 

- сарадњу са средњим школама, локалним фирмама, установама и предузећима у току 

припреме и реализовања реалних сусрета 
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ЈА-СЛИКА О СЕБИ – САМОСПОЗНАЈА – Упознавање индивидуалних карактеристика 

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и подстицање да и сами 

свесно доприносе свом професионалном развоју 

 

а к т и в н о с т 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носилац начин праћење 

Физички развој и 

здравствено стање, 

недостаци (ученици 

I-VIII разреда) 

* * *      * * * учитељи 

наставници 

физичког в. 

евиденција 

упитник 

психолог 

Жељко Пакић 

укључивање 
талентоване деце у 

спортске секције и 

друштва (I-VIII 
разреда) 

* * * * * * * * * * * учитељи и 

наставници 

физичког 

васпитања 

препоруке Воја 

Костадиновић 

Слободно време 

ученика и њихова 

интересовања (VI 

разред) 

 * * * *  *     учитељи и 

одељењске 

старешине 

часови о.з. Драгица 

Ћосић 

Како видим себе и 

како ме други виде 

(ученици V,VI 
разреда) 

     * *     наставници 

ГВ 

одељењске 

старешине 

часови ГВ и 

о.з. 

наставници 

ГВ 

Моја позиција и мој 

циљ 

         * * наставници 

ГВ и 

одељењске 

старешине 

часови ГВ и 

о.з. 

наставници 

ГВ 

радионице из ПО за 

ученике7. и 8. 

разреда из области 

самоспознаје 

  * * * * * * * * * стручни 

сарадници 

М.Мирчић 

М.Теодоровић 

радионице 

напосебним 

часовима и 

часовима 

о.з. 

Снежана 

Мраовић 

идентификовање и 

усмеравање 

даровитих 

ученика  IV-VIII 

разреда (тестирање 

ученика VII разреда) 

      * * *   предметни 

наставнци 

Снежана 

Мраовић 

тестови 

резултати 

Драгољуб 

Арсеновић 

унапређивање рада са 

даровит ученике у 

оквиру додатне 
наставе 

* * * * * * * * * * * Јасмина 

Богојевић 

примена 

АУН 

Јасмина 

Богојевић 

сарадња са 

родитељима 
даровитих ученика 

  *  *  *  *  * С.Мраовић и 

предметни 

наставници 

саветодавни 

рад 

Снежана 

Мраовић 

тестирање 

способности и 

професионалних 

опредељења 

ученика VIII разреда 

и саветодавни 

рад са ученицима и 

родитељима 

     * * * * * * сарадња са 

психологом 

из НСЗ 

тестирање 

АЛ-1,С,ИТ- 

1, ТестТПО 

Снежана 

Мраовић 
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СВЕТ ЗАНИМАЊА-МОГУЋНОСТИ ШКОЛОВАЊА – Упознавање ученика о свету 

рада и занимања и оспособљављање за самостално прикупљање информација 
 

 
а к т и в н о с т 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носилац начин праћење 

карактеристике и 

захтеви занимања I – 

IV разреда 

 * * * * * * * * * * учитељи редовна 

настава 

Драгица 

Пешић 

Ја на свом послу       * *    учитељи 4. 

раз реда и 
наст.ликовног 

изложба радова Анастасија 

Бабовић 

Мој узор из неке 

професије 

 * *         учитељи 3. 

разреда 

изложба радова Рада Гајић 

Квиз о професијама         * *  учитељи 2. 

разреда 

иасови о.з Дејан 

Макевић 

Мама и тата на радном 

месту 

  * *        учитељи 

1. разреда 
изложба радова Тања 

Пакљанац 

радионице из ПО за 

ученике7.и 8. разреда 

из обласи мреже школа 

     * * * *   стручни 

сарадници 

М.Мирчић 
М.Теодоровић 

радионице и 

часови о.з. 

Снежана 

Мраовић 

информисање о 

занимањима у 

средњим школама у 

окружењу - израда 

паноа образовних 

профила појединих 

средњих школа 

    * *   *   психолог листа са бројем 

бодова који 

представљају 

доњи праг 

психолог 

 

ПУТЕВИ ОБРАЗОВАЊАИ РЕАЛНИ СУСРЕТИ, формирање 

правилних ставова о раду, ОДЛУКА 

а к т и в н о с т 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носилац начин праћење 
резултати уписа и преференција 

средњих школа претходне 

генерације (VII разред) 

 *         * психолог часови оз разредне 

старешине 

Које средње школе постоје и како их 
могу уписати (VI разред) 

  *   *      разредне 
старешине 

часови о.з психололог 

Рад, право и обавеза I-V разреда   * *       * учитељи и 
наставници 

редовна 
настава 

Рада 
Јеличић 

презентација средњих школа за 

ученике осмог разреда, реални 
сусрети 

    *   *  * * Тимови 
средњих школа 

Тим за ПО 

презентаци 

је,рифлет 
посете 

психолог 

испитивање професионалних 
интересовања ученика и сарадња са 

Ученичким парламентом 

     *      ВТ за ПО анкета ВТ 

припрема ученика 7. и 8. разреда за 
реализовање реалних сусрета 

      * *    М.Мирчић 
М.Теодоровић 

радионице 
ПО 

Милена 
Мирчић 

посета Парку науке на Летњиковцу         *   Ученички 
парламент и ВТ 

за ПО 

реални 

сусрети 

Ученички 

парламент 

посета д.о.о. „Галеб груп'' у оквиру 

манифестације Дани 
девојчица/дечака 

        *   Тим за ПО реални 

сусрети 

психолог 

посета ветеринарској станици у 
Ориду 

        *   М.Теодоровић реални 
сусрети 

психолог 
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припрема за упис у средњу школу 

базе података 

       * *  * разредне 
старешине 8. 

разреда 

евиденција Васић 
Предраг, 

Лукић 

Ненад 

избор средње школе- помоћ 
ученицима VIII разреда кроз 
вршњачку едукацију и примену 

модела конструктивног мишљења 

     * * * * * * психолог саветодавн 

и рад 

психолог 

помоћ у попуњавању листа жеља 
приликом конкурисања у средње 

школе 

         * * психолог саветодавн 

и рад 

одељењске 

старешине 

упознавање родитеља са стањем на 

тржишту рада и ПО у школи 

        * *  психолог 

директор 

трибина 

зaродитеље 

Савет 
родитеља 

вд директор 

ставови родитеља према раду школе 
и активностима из ПО 

  *        * психолог, 
директор 

анкета вд директор 

вредновање рада из области ПО у 

школи – ученици 

          * разредне 

старешине 

8.разреда 

анкета Јасмина 

Богојевић 

анализа уписа ученика у средње 

школе 
*          * психолог анализа вд директор 

родитељи-експерти нам 

представљају своје професије 
    *  * *    М.Мирчић 

М.Теодоровић 
Ј.Богојевић 

реални 

сусрети 

психолог 

посете групе ученика локалним 
средњим школама и институцијама 

       * * *  Тим заПО Реални 
сусрети 

Чланови 
тима 
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План Тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања 

задаци Захтеване методе и активности 

 

Одговорно 

лице за 

спровођење 

активности 

временска 

динамика 

Мерљиви индикатори 

за постизање циљева 

1. 1.Састанак Тима и 

анализа рада  у току 

прошле школске године 

1.2. Предлог Акционог 

плана за превенцију насиља 

- излиставање превентивних активности 

реализованих током прошле године 

 

-предлагање нових превентивних активности за 

текућу школску годину 

-унапређивање процедура и евиденције о раду 

 

координатор 

Снежана 

Мраовић, 

чланови тима 

 

август унапређена 

превенција у школи 

-свеобухватне 

превентивне акције  

-систематична 

евиденција 

2.  Презентовање Акционог 

плана превенције  насиља 

- презентација  Стручним органима школе 

-презентација Органима управљања школом 

Снежана 

Мраовић 

септембар усвојен  План 

3. Праћење и иницирање 

реализације превентивних 

активности које су 

планиране 

- извођење превентивних радионица и 

реализација тема на часовима одељењских 

заједница 

-реализовање превентивних активности у 

оквиру ваннаставних и других активности  

-евиденција 

чланови тима 

као 

иницијатори и 

они који прате 

реализацију 

током године све активности 

реализоване и 

вредноване 

4. Редовни састанци тима 

поводом размене мишљења 

и анализе стања у школи 

када је насиље у питању 

-анализа дежурства у школи 

-планирање и предлагање обука за запослене 

којима се развијају компетенције потребне за 

превенцију и интервенцију 

-планирање и организовање обука за родитеље 

и ученике 

-разматрање законских процедура 

-планирање и праћење акција које промовишу 

сарадњу , разумевање и помоћ, оглашавање у 

медијима поводом истих 

-анализа појединих случајева првог и другог 

нивоа насиља 

- процена ризика и доношење одлука о 

поступцима у случају сумње да се дешава било 

Чланови тима 

 

 

Два пута 

месечно, 

сваког 

другог петка 

Тим упознат са свим 

ситуацијама насиља у 

школи, предузете 

одговарајуће мере и 

активности константно  

спречавају  и  смањују 

насиље у школи 
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који вид насиља 

-праћење реализовања појачаног васпитног 

рада са ученицима 

-анализа потребе да се додају , унапреде или 

укину неке превентивне активности 

-анализа ситуација посредовања у решавању 

конфликата између ученика 

-анализа могућих пријава или ангажовања 

родитеља ученика или других из СЗМ 

-праћење реализовања ДКР 

- укључивање Ученичког парламента у рад 

тима 

-анализа вођења евиденције о насиљу 

-анализа процедура и поступака и 

унапређивање истих  

-планирање истраживања  

- вредновање  предузетих превентивних и 

интервентних мера 

 

 

Сви запослени 

сензибилисани за 

проблеме насиља и 

упознати са мерама, 

поступцима и 

процедурама које 

школа предузима када 

је потвђено насиље и 

примењују исте 

5. Састанци тима поводом 

хитних случајева 

интервенције активирање 

УЗМ /унутрашње заштитне 

мреже/ и по потреби СЗМ 

/спољашње заштитне 

мреже/ 

-упознавање са садржајем пријаве у року од 

24h 

-прикупљање информација и релевантних 

чињеница о насиљу 

-провера информација, појачавање васпитног 

рада 

-процена нивоа угрожености детета 

-ако је ниво угрожености II или  III 

утврђује се време заједничког састанка и, по 

потреби, се предузимају хитне акције 

 - одређивање  и позивање особе значајне за 

разрешавање пријавњене ситуације (актере, 

медијатора, повереника, саветника... 

-пријављивање одговарајућим институцијама 

/МУП , ЦСР/и праћење реализације у случају 

3.нивоа угрожености. 

Координатор 

 

разредни 

старешина 

 

чланови Тима 

 

 

по потреби предузете мере 

спречиле наставак 

вршења насиља у 

конкретној ситуацији 
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Медицинско особље се укључује ако се 

констатује здравствена или физичка повреда. 

-Тим узима у обзир све релевантне чињенице и 

постојећу документацију, планира се  појачан 

васпитни рад или  директор школе покреће 

дисциплински поступак  

-вођење листа за евиденцију и праћење ефеката 

предузетих мера 

-вршење периодичне евалуације обрађених 

случајева 

-архивирање документације 

 

6. Организовање појачаног 

васпитног рада са 

конкретним ученицима 

 

 

-пријавни лист попуњава одељењски 

старешина и предаје директору 

-формира се тим за појачан васпитни рад са 

конкретним учеником 

-одељењски старешина прави  индивидуални 

план заштите на основу знања о детету и 

података из упитника Снага и тешкоћа који 

попуњава са учеником 

-у планиране активности се укључују други 

наставници, ученици, стручни сарадници и 

родитељи 

-одељењски старешина предлаже и прати ДКР 

као и активности планиране ИПЗ, после месец 

дана рада сазива чланове тима за појачан 

васпитни рад  и пише извештај о реализовању 

ПВР и предлог  за његово обустављање или 

настављање 

-вођење евиденције о ПВР и ДКР и 

извештавање директора школе  

Одељењски 

старешина 

 

стручни 

сарадници 

 

наставници 

по потреби, 

током 

школске 

године, у 

трауању од 

месец дана 

или више  

 

појачани васпитни рад 

и укључивање свих 

значајних актера 

подршке детету 

остварује постављен 

циљ  дефинисан у 

приоритетима 

7. Сарадња са 

представницима СЗМ 

/спољашње заштитне 

мреже/ 

- консултације, добијање података и 

информнација о ученицима и породицама  

-писање извештаја и захтева 

- реализовање васпитних мера и поступака 

директор 

школе 

координатор 

тима 

по потреби сарадња свих актера 

функционише брзо и 

ефектно 
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-сазивање конференције случаја 

-укључивање у превентивни рад Кол Центар за 

безбедан интернет- 19833 

8. Извештавање о раду тима 

и реализовању 

превентивних и 

интервентних активности  

-упознавање стручних органа школе са 

реализованим превентивним и интервентним  

активностима 

координатор 

тима 

на сваком 

класификаци

оном 

периоду 

правовременост 

информација 

8. Евалуација рада  - вредновање појачаног васпитног рада 

-вредновање превентивних активности 

-вредновање предузетих мера и поступака 

-писање полугодишњег и годишњег извештаја 

чланови тима 

 

Снежана 

Мраовић 

на крају  

првог и др. 

полугодишта 

 

комплетни извештаји 
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АКЦИОНИ   ПЛАН   ЗА   ПРЕВЕНЦИЈУ  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
Превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 

установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне 

комуникације 

Превентивним активностима се: 

1.подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање свих 

облика дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

2. негује атмосфера толеранције и сарадње, уважавања, конструктивне комуникације у којој се не 

толерише насиље, злостављање и занемаривање 

3. истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље 

4. обезбеђује заштита деце и ученика, родитеља и свих запослених од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања. 

    На основу резултата истраживања и разговора са децом, наставницима и родитељима, посебно имајући у виду ванредну ситуацију са 

пандемијом и потребом да се настава реализује од куће, у текућој школској години издвојени приоритети у превенцији  вршњачког 

насиља је превенција дигиталног насиља и унапређивање правила понашања у школи у циљу веће безбедности и здравствене заштите 

деце.  
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1. Специфични циљ: ангажовање сопствених ресурса за стварање безбедног и подстицајног окружења за децу  

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

сензибилисање 

свих запослених  

за проблеме 

насиља 

*стално стручно усавршавање -обуке за 

запослене којима се развијају 

компетенције потребне за превенцију и 

интервенцију /према плану стручног 

усавршавања/ 

*интерна обука за израду 

индивидуалних планова заштите 

/одељењске старешине по разредима -4 

обуке/ 

*интерни семинар за приправнике о 

ненасиљу и заштитним мрежама 

* представљање Правилника о изменама 

Правилника о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље... 

*указивање на потребу унапређивање 

правила понашања у школи због 

специфичности ванредне ситуације 

 

обучени наставници и 

учитељи знају поступке и 

процедуре и развили су 

компетенције за активно 

укључивање у решавање 

проблема насиља у школи 

и вођења евиденције 

 

 

 

 

сви чланови колектива су 

упознати са садржајем 

Правилника 

координатор 

тима за стручно 

усавршавање 

 

 

 

психолог 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

чланови тима за 

заштиту од 

насиља 

током године 

 

 

 

 

септембар 

 

 

 

по потреби 

 

 

 

 

септембар 

постављање *планирање наставних садржаја по заступљеност предметни стручни током школске 



 

178  

релевантних 

васпитних 

циљева у 

редовној настави 

предметима који се могу користити за 

превенцијусвих облика  насиља у 

редовној настави 

*константно подсећање ученика на 

превила понашања у школи 

превентивног рада  у 

редовној настави 

доприноси смањивању 

вршњачког насиља  

наставници и 

учитељи 

сарадници године 

обезбеђивање 

разноврсне 

понуде 

ваннаставних 

садржаја 

*обогаћен једносменски рад у ИО Орид 

*организовање представа са ученицима , 

обележавање значајних датума у школи, 

књижевне и музичке вечери, 

хуманитарне журке, вече страних језика, 

утакмице, концерти, заједнички плес на 

платоу школе, изложбе, панои, сајт, 

разглас.../ уколико услови дозволе 

квалитетно и 

конструктивно провођење 

слободног времена 

ученика 

Тим за културну 

и јавну 

делатност 

школе, секције, 

школски хор 

предметни 

наставници и 

учитељи 

током школске 

године према плану 

тимова и секција 

доношење 

школских и 

одељењских 

правила уз 

партиципацију 

свих актера 

 

*  унапређивање правила понашања у 

школи због ванредне ситуације 

* усаглашавање одељењских са 

унапређеним школским правилима, 

* јавно истицање специфичних 

правилника одељења и њихова 

промоција /правила се односе и на све 

врсте насиља/ 

* израда паноа са свим врстама насиља  

 

*константно подсећање ученика на 

правила понашања /на сваком часу/ због 

ванредних мера и околности. Мењање и 

сви учитељи и одељењске 

старешине успешно 

формулишу нова поравила 

и специфична правила 

одељења. 

 

 

јасно су дефинисана 

правила понашања 

ученика у школи . 

 

деца и родитељи знају 

садржај Правилника који 

стоје на видним местима у 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Тим за ЗДУН 

 

 

учитељи и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

одељењски 

старешина 

Савет родитеља 

Школски одбор 

август  

септембар 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 



 

179  

унапређивање правила током године 

 

школи. 

 

 

боља информисаност 

 

 

 

 

Ученички 

парламент 

 

психолог 

 

Тим за ЗДУН 

 

директор 

 

новембар 

 

 

 

 

децембар 

реализовање 

програма и 

радионица 

помоћи у 

развијању 

просоцијалних 

вештина или 

превазила -жење 

школског 

неуспеха 

са ученицима 

 

*програм ''Учење учења'' са ученицима 

који имају недовољне оцене 

*ИОП 2 и 3  

*програм подстицања моралног развоја 

деце 

*програми развоја толеранције 

* програм професионалне оријентације 

*програм социјално –емоционалног 

учења 

ефекти програма видљиви 

у међусобној 

комуникацији  и успеху 

ученика 

педагог 

 

 

дефектолог 

 

 

психолог 

 

поједини 

предметни 

наставници и 

учитељи 

током школске 

године по 

утврђеном плану 

 

 

већина поменутих 

програма се 

остварује кроз 

часове о.з. 

Сарадња тимова *ангажовање деце која имају изречене 

васпитне мере у разноврсне ваннаставне 

активности и ДКР 

позитивне промене у 

понашању деце 

координатори 

тимова  

чланови тимова по плану 

активности 

сарадња са 

институцијама 

* укључивање СЗМ у рад са конкретним 

случајем насиља и реализовање 

предузете су адекватне 

мере и размењена 

Тим за ЗДУН и МУП, ЦСР, 

Здравствени 

током школске 
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локалне 

заједнице 

СЗМ 

 

 

конференције случаја у ЦСР, по потреби 

*појачан васпитни рад и сарадња са 

МУП-ом 

*сарадња са представником судства / 

породично насиље/ 

 

искуства. 

 

 

 

директор школе 

 

 

 

центар... 

 

 

 

 

године, по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализовање 

посебних 

превентивних 

радионица са 

ученицима 

 

*радионице за први и други разред 

''Децо, следите став трезни, будите увек 

опрезни'' са плакатом 

деца знају које опасности 

постоје и како да их 

спрече 

учитељи 1. и 2. 

разреда 

психолог октобар 

новембар 

*социометријско истраживање у трећем 

разреду 

утврђени социјални 

статуси деце у групи 

психолог  учитељи трећег 

разреда 

новембар 

*''Рече ми један човек'' за пети разред освешћен појам вербалног 

насиља и ширења гласина 

психолог одељењске 

старешине 5. 

разреда 

децембар 

јануар 

*''Свест о личној одговорности'' за 

шести разред 

деца схватају појам личне 

одговорности 

психолог одељењске 

старешине 

децембар- 

фебруар 

*''Проблеми, вредности, правила'' за све 

разреде од трећег до осмог 

Деци су јасни проблеми и 

угрожене вредности  

одељењске 

старешине 

психолог током 

године 

*''О бесу'' за групе ученика 5.-8. разреда ученици знају како да 

препознају бес и вежбају 

да га каналишу 

психолог поједини 

наставници 

током године 

*радионице и сценска извођења на теме 

сагледавање позиција друге особе /сви 

децентрација наставници  

учитељи 

психолог током године 
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разреди/ 

* примена технике форумаовање кроз 

организовања ''Форум театра'' 

ученици сензибилисани да 

препознају и реше 

специфичне ситуације 

психолог наставници 

српског језика 

по потреби 

*примена технике трансформативног 

дијалога  

ученици препознају 

дискриминацију 

психолог одељењске 

старешине 

Током школске 

године у оквиру 

ПВР 

дигитално насиље –превенција и 

реаговање , радионице: 

1. Вредности , правила и реституција 

2. Друштвене мреже –могућности и 

ризици 

3. Мере заштите на друштвеним 

мрежама 

4.Трагови које остављамо на интернету 

5.Реаговање у случајевима дигиталног 

насиља 

6.Подела рифлета ученицима  

 Наставници у школи су 

допринели безбедности 

деце на интернету. 

Деца знају за опасности и 

избегавају их самостално. 

наставници 

информатике 

 

 

Милена Мирчић 

 

психолог 

одељењске 

старешине 

 

Тим за 

превентивни рад 

од септембра до 

јуна 

 

 

 

 

 

 

реализовање 

радионица и 

дебата са 

ученицима у 

1. ''Да ли си ОК?'' 

 

 

 

2. Интернационални Дани девојчица 

 

 

3.Светски Дан детета 

 

4.Људска права –празници у свету 

 

5.Светски Дан телевизије 

 

7. Међународни дани укидања 

дискриминације по расној основи 

унапређена самосвест о 

менталном здрављу 

превенирани 

дискриминативни односи 

унапређена знања о деци 

и њиховим потребама и 

правима 

 

унапређена 

знања о људским 

правима 

 

унапређена свест о 

утицајима медија 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

дефектолог 

вероучитељ 

 

 

психолог 

педагог 

наставник ГВ 

 

волонтер ЦК 

учитељи 

 

наставници Г 

српског и 

страних језика 

 

септембар 

 

 

 

 

октобар 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

децембар 
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оквиру 

одељењских 

заједница 

поводом 

манифестација 

које школа 

обележава , а које 

су у вези са 

превенцијом 

насиља и 

дискримина-ције 

 

 

8. Светски Дан здравља 

 

 

 

Напомена: у случају да се настави 

ванредно стање радионице се неће 

реализовати  

унапређена критичка 

свест  

деца стичу поштовање 

према различитостима 

 

  

,  

 

 

јануар 

 

фебруар 

 

март 

 

 

 

 

 

 

2. Специфични циљ: укључивање различитих учесника из школе и локалне заједнице у превенцију и заштиту ученика од насиља, првенствено, 

остваривање што видљивије сарадње са родитељима ученика 

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

Сарадња са 

Националним 

контакт Центром 

за безбедност 

деце на интернету 

19833 

*позивајући се на прошлогодишња 

предавања и радионице за ученике и 

родитеље, упућивати их на сајтове који 

су препоручени 

ученици и родитељи 

знају коме да се обрате 

у случају дигиталног 

насиља 

Представници 

Центра 

Стручни 

сарадници школе 

октобар 

унапређивање 

сарадње са 

родитељима 

*  припремити материјал са 

проблемима, вредностима и правилима 

за сваког родитеља после одржаног часа 

 

родитељи знају 

одељењски 

старешина 

психолог  
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ученика и 

сензибилисање 

родитеља за 

проблеме насиља 

у одељењима  

одељењског старешине на исту тему  

 

* користећи активне методе рада 

реализовати родитељске састанке на 

тему ''Проблеми, вредности и правила'' 

у тим одељењима 

* Упознати родитеље са правилима 

понашања у школи током ванредне 

ситуације 

конкретне проблеме 

одељења и начин на 

који могу да помогну 

да се они реше. 

Пружају своју помоћ у 

решавању. 

 

 

 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

психолог 

 

 

током школске 

године , 

по потреби 

 

активирати 

родитеље за рад 

на унапређивању 

безбедности деце 

у школи и 

ублажавању 

различитих 

облика 

вршњачког 

насиља 

* припремити  резултате реализованих 

истраживања о вршњачком насиљу у 

школи и опасностима на интернету за 

презентацију 

*на Савету родитеља презентовати 

резултате истраживања и анализирати 

стање у школи  /очекују се 

конструктивни предлози родитеља кад 

је превенција у питању 

 

дискутује и предлажу 

се мере за сузбијање и 

превенирање насиља 

 

 

родитељи , 

представници 

Савета родитеља 

 

Тим за ЗДУН 

 

 

директор 

 

 

одељењске 

старешине и 

учитељи 

 

на састанцима 

Савета 

родитеља 

перманентна 

сарадња са 

родитељима 

ученика који 

испољавају 

* израда плана сарадње са родитељима 

ученика евидентираних од стране Тима 

за ЗДУН 

родитељи активно 

сарађују са школом 

100% се одазивају 

позивима 

педагог и 

психолог 

 

одељењске 

старешине 

током школске 

године 
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агресивно 

понашање 

 

сусрети са 

родитељима 

*представљање занимања 

информатичар и друго 

 

деца свесна опасности 

на нету 

Јасмина 

Богојевић 

Ученички 

парламент 

децембар 

упознавање са  

www.DIGITALNI-

VODIC.UCPD.RS 

*Упознавање ученика, наставника и 

родитељима са сајтом на коме се налазе 

он лајн семинари за наставнике и 

родитеље о дечјим правима и 

дискриминацији 

*наставници и 

родитељи препознају 

дискриминацију и знају 

да реагују 

одељењске 

старешине 

Тим за заштиту 

од насиља 

Током 

школске 

године 

 

 

 

3. Специфични циљ: обезбеђивање превентивне и заштитне улоге школског спорта и осталих,ваннаставних активности ученика кроз активну сарадњу 

тимова и са родитељима ученика 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ОЧЕКИВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

НОСИОЦИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

унапређивање, и 

корекције 

специфичног 

кодекса 

понашања 

ученика у сали 

свлачионицама и 

школским 

теренима 

* заједно са ученицима се критички 

разматра постојећи кодекс понашања  

 

* израда новог, унапређеног кодекса 

* упознавање родитеља са кодексом 

понашања у сали за физичко 

 

 

ученици и њихови 

родитељи знају садржај 

кодекса и понашају се у 

складу са правилима.  

 

 

наставници 

физичког 

васпитања 

 

 

 

 

координатор 

тима за 

безбедност 

септембар 

октобар 
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припрема и 

реализовање 

превентивних 

спортских 

манифестација 

* турнир у ''фер-плеју''- кошарка 

/сарадња са још једном школом/ 

* игре за млађе ученике у оквиру 

редовних часова физичког васпитања 

* учествовање на различитим спортским 

манифестацијама ван школе 

*организовање турнира у одбојци између 

екипа  наставника и ученика 

 

Ученици примењују 

правила фер-плеј игре и 

конструктивног 

навијања за свој тим. 

 

 

 

наставници 

физичког 

васпитања 

 

 

учитељи 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља 

током школске 

године 

Организовање 

спортских 

такмичења којима 

се развијају 

сараднички 

односи између 

ученика 

*турнири у колективним спортовима 

између одељења 

*''Игре без граница'' између одељења од 

1. до 4. Разреда 

Напомена: у случају продужетка 

ванредног стања колективни спортови 

се неће реализовати 

развијена сарадња у 

оквиру групе и 

поштовање 

различитости  

/сви ученици у 

одељењу учествују/ 

наставници 

физичког 

васпитања 

 

учитељи 

 

 

родитељи 

ученика 

Током 

школске 

године 

припрема и 

реализовање 

јавних часова, 

позоришне 

представе за Дан 

школе и 

литерарних, 

* Сваки наставник и учитељ који пријави 

неку активност Тиму за културну и јавну 

делатност и промоцију школе у току 

одређеног периода припрема своју групу 

ученика. 

/детаљан план се налази у плану тима за 

ученици ангажовани у 

школи на активностима 

које промовишу 

конструктивно 

провођење слободног 

времена и позитивну 

наставници и 

учитељи 

 

Тим за 

културну и 

јавну 

управа школе током школске 

године 

Напомена: у 

случају 

продужетка 

ванредног 
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музичких, 

еколошких и 

других догађаја 

културну и јавну делатност школе/ комуникацију. делатност 

школе 

стања неће се 

реализовати 

реализовање 

предавања и 

дискусија за 

ученике 

*о понашањима навијача на спортским 

теренима 

*о предности спорта и игара ''на пољу и 

терену'' у односу на виртуелне игре 

*серија здравствених предавања на 

часовима физичког васпитања 

развијена свест о 

културном понашању и 

значају игара у реалном 

свету за развој 

наставници 

физичког 

васпитања 

стручни 

сарадници 

 

родитељи 

 

стручни 

сарадници 

 

октобар 

април 
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РЕАГОВАЊЕ У УГРОЖАВАЈУЋИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

УГРОЖАВАЈУЋАСИТУАЦИЈА: 

повреда другог илисебе 

свађа итуча 

оштећењеимовине 

непредвиђена угрожавајућаситуација 

ОСОБА КОЈА ПРЕПОЗНАЈЕ 

УГРОЖАВАЈУЋУ СИТУАЦИЈУ: 

ученици 

свизапослени 

родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

(особе 1, 2, 3 процењују ниво угрожености и решавају ситуацију у случају нивоа 1 

особе 4 и 5 могу да реагују, али обавезно пријављују случај особама 1, 2 или3) 

 

ТИМ ЗА УГРОЖАВАЈУЋЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

СТАЛНИ ЧЛАНОВИ: 

 

ДИРЕКТОР или ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА СТРУЧНИ САРАДНИК 

ПРИВРЕМЕНИ ЧЛАНОВИ 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ЧЛАН 

ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЧЛАН 

САВЕТА РОДИТЕЉА СЕКРЕТАР 

ОСОБА КОЈА ПРИЈАВЉУЈЕ 

 

1. ДЕЖУРНПМ НАСТАВНИК 4. ВРШОАЧКПМ ТИМУ 

2. ПДЕЉЕНСКПМ СТАРЕШИНИ 5. ТЕХНИЧКПМ ПСПБЉУ 

3. СТРУЧНПМ САРАДНИКУ 
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План сарадње са друштвеном средином 

ИНСТИТУЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЛАСТ САРАДЊЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

по потреби као члан СЗМ; приликом 

организовања такмичења из 

саобраћаја; приликом полагања 

матурскогиспита; за ученике првог разреда-

понашање у саобраћају, 

пројекат МУП-а у четвртом и шестом 

разреду /по осам часова у сваком 

одљењу/ 

 

током године 

СПОРТСКИ САВЕЗ ШАПЦА организација општинских такмичења и 

Стрит фудбал лиге 

према плану 

такмичења 

БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА НАРОДНИ 

МУЗЕЈ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

посете ученика изложбама, 

поставкама, октобарском салону, промоцији 

књига, трибинама, 

реализација представа ијавних 

часова.../садржаји које овеустанове нуде а 

видљиви су уплановима 

стручних већа и тимова/ 

 

током године 

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ одлазак ученика на представе, прослава 

Дана школе 

током године 

Центар „Инвентива ˮ - Београд менторски састанци МОШ школа; 

реализовање активности из ПО; 

стицање статуса модел школе за ПО 

током године 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ Професионална оријентација и каријерно 

саветовање 

март 

ЗУНС набавка уџбеника током године 

ЦЕНАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПАРК НАУКЕ у оквиру Центра 

стручно усавршавање; избор понуђених 

садржаја; 

посета Парку науке у функцији ПО 

током године 

 

мај 

СВЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА ШАПЦА И 

ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ, КОЦЕЉЕВА 

И БОГАТИЋ 

активности директора, ПП службе, 

предметних наставника, такмичења, реални 

сусрети, презентације школа, зједничке 

манифестације ... 

 

током године 

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ извођење ученичких и наставничких 

екскурзија, наставе у природи, излета 

током године, по 

плану 

ПЕКАРА обезбеђивање хране за ученике током године 

 

ПУ „НАШЕ ДЕТЕ“ 

промоција школе; обезбеђивање 

хране за продужени боравак; размена 

образовних садржаја видљивих у 

плану продуженог боравка и Већа учитеља 

током године 

ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ШАПЦУ 

ОДЕЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

У БЕОГРАДУ ШКОЛСКА 

УПРАВАВАЉЕВО 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ У ШАПЦУ 

 

манифестације на нивоу града; реализација 

активности из Плана рада школе, стручно-

педагошки надзор, решавање свакодневних 

питања и проблема везаних за рад школе 

 

 

 

током године 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, посебно МЗ„Доњи 

шорˮ 

заједнички рад на одређеним пројектима током године 

„ДУГА“ 

 

организовање превоза наставника и ученика током године 
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БОЛНИЦА 

(Завод за заштиту здравља, спортска 

амбуланта...) 

ослови око овере здравствених 

књижица, систематскипрегледи 

наставника и ученика, прегледзуба, 

вакцинације, спортскипрегледи, 

реализација здравствених предавања... 

Размена садржаја видљивих у плану 

стручног већа биологија/хемија 

 

 

током године 

СПОРТСКИ КЛУБОВИ издавање сале за потребе тренинга 

такмичења 

током године 

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ финансијско и друго помагање 

успешнијем раду школе кроз пројекте 

током године 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЦРВЕНИ 

КРСТ ШАПЦА ГЕРАНТОЛОШКИ 

ЦЕНТАР ШАБАЦ 

сарадник из Спољашње заштитне 

мреже; 

радовни контакти и заједничке, 

хуманитарне акције; размене 

садржаја видљиве у плановима 

Стручних већа учитеља; сарадње са ЦК 

и тима за превентивни рад 

 

током године 

САВЕЗ СИНДИКАТА ШАПЦА помоћ у тумачењу одређених ситуација 

из праксе 

током године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

професионална оријентација и 

кадровска питања 

децембар по потреби 

СВЕ ФИРМЕ КОЈЕ НУДЕ МОГУЋНОСТ 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ РЕАЛНИХ СУСРЕТА 

Галеб груп, СЕТ, План, Ненатекс, Новитас, 

Млекара „Миловановићˮ, Вила 

„Албедоˮ, Ветеринарска апотека у Ориду, 

Дом здравља и Пошта у Ориду 

Уоквиру пројекта ПО фирме нуде своје 

ПО услуге – Дан девојчица, 

Пратим те на пракси, Посета фирми, 

Пратим те на послу, Испробавање 

праксе. 

март април 

Саборна шабачка црква Св. апостола Петра 

и Павла и оридска црква Успење Пресвете 

Богородице 

обележавање школске славе Св.Саве 

прослава Божића, учешће ученика у, 

животу цркве кроз Литургију и у 

евхористијској заједници, посета цркви 

и пријем у парохијском дому, прослава 

Васкрса 

током године 

ОПШТИНСКИ СУД ШАБАЦ пријаве породичног насиља и 

сарадњасакоординатором 

по потреби 

ТВ ШАБАЦ ГЛАС ПОДРИЊА 

ПОДРИЊСКЕ НОВИНЕ 

промоција школе у средини кроз 

промоцију активности које се 

реализују у школи 

током године 
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План сарадње са породицом 

Циљ: 

 

Програм у области сарадње са породицом усмерени су, пре свега, на развијање 

партнерских односа између кључних актера у школи, као и на јачање родитељске 

компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 

 

Задаци: 

 

информисање родитеља и њиховим правима и обавезама и начинима укључивања у рад 

школезадовољење потреба породице и њенихциљева едуковање родитеља кроз 

информисање и пружање адекватног модела васпитања иобразовања 

развијање партнерског деловања породице и школе у образовању и васпитању ученика 

обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице ишколе 

остваривање позитивне интеракције наставник –родитељ 

обезбеђивање информисаности родитеља о променама у образовању које се остварују у  

школи и код ученика, као и о свим дешавањима у животушколе 
 

област сарадње активности исходи време реализације носиоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информисање 

родитеља или 

старатеља 

креирање странице 

намењене родитељима на 

сајту школе 

Родитељи 

правовремено 

информисани о 

актуелностима у 

школи. 

октобар Бранисав Сарић 

организовање Отворених 

врата (по плану 

наставника и директора 

школе). 

Родитељи користе 

могућностда 

разговарајуо 

напредовању деце. 

једном недељно наставници 

директор 

месечно организовање Дана 

отворених врата школе (по 

плану 

наставника) 

Родитељи користе 

могућност да 

присуствују 

образовно- васпитном 

раду. 

 

једном месечно 

 

наставници 

уређивање огласне табле за 

родитеље у 

просторијама школе 

огласна табла, кутак 

за родитеље 

током године педагог 

редовно вођење 

електронског дневника и 

ажурирање података 

унапређено 

информисање 

родитеља 

после сваког 

класификационог 

периода 

наставници и 

стручни 

сарадници 

организовање и 

реализовање 

родитељских састанака 

(план обавезних тема је у 

другом делу табеле) 

Родитељски састанци 

се 

реализују по плану. 

после сваког 

класификационог 

периода 

наставници и 

стручни 

сарадници 

 Родитељи-експерти у 

одређеним занимањима 

представљају своја знања 

занимања 

заинтересованим 

ученицима (посебно 7. и 

Деца су 

информисана о 

специфичностима 

одређених 

занимања. 

децембар - март Тим за ПО, 

Ученички 

парламент 
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укључивање 

родитеља и 

старатеља у 

наставне и остале 

активности 

8. разреда и у продуженом 

боравку). 

   

Сарадници и асистенти у 

реализацији програма 

секција- по плану 

наставника 

сарадња и подршка 

допринели 

ефикаснијој 

реализацији 

активности 

током године наставници 

едукатори наставника у 

областима у којима су 

професионалци/експерти, 

а значајно је за рад школе 

унапређене 

компентенције 

учитеља 

фебруар Стручно веће 

учитеља 

учешће у активностима које 

се реализују у школи 

родитељи учествују 

или су сагласни да 

деца учествују у 

активностима 

према 

плануактивности 

школски тимови 

могући пројекти 

Трибине за родитеље 

1.Опасности на 

интернету 

 2.Трговина људима 

3. Наркоманија 

унапређена 

безбедност деце у 

школии 

превенција насиља 

масовна посећеност 

трибине 

према плану Тима 

за ЗДУН 

Тим за ЗДУН 

спортска такмичења 

ученика која могу да посете 

родитељи (турнири у 

кошарци, 

фудбалу и одбојци) 

масован одзив 

родитеља у публици 

на школским 

турнирима 

март Наставници 

физичког 

васпитања 

сарадници при 

организацији и 

реализацији приредби и 

представа , изложби и 

јавних часова 

Родитељи активно 

прате сва дешавања 

која школа организује 

у 

друштвеној средини. 

према плану Тима 

за КЈДШ 

Тим за културну и 

јавну 

делатност 

сарадници и асистенти у 

реализацији излета, 

посета и екскурзија 

ученика 

Родитељи посећују 

планирана 

одредишта и дају 

сагласност за децу. 

према плану Тима 

за 

екскурзије 

Тим за 

екскурзије 

сарадници у организацији и 

реализацији радионица, 

хуманитарних акција у 

школи (прикупљање 

помоћи за сиромашне 

ученике, новогодишњи 

пакетићи за сиромашну 

децу...) 

Масовна 

партиципација у 

реализовању 

активности 

према плану Тима 

за сарадњу са ЦК 

Тим за сарадњу са 

ЦК 

учешће у стручним 

тимовима школе 

партиципација у 

реализовању 

активности 

према плану 

тимова 

координатори 

тимова 

као евалуатори васпитно- 

образовног рада и 

квалитета рада школе: 

-у оквиру процеса 

вредновања рада школе и 

самовредновања 

(упитници) 

-након реализованих 

активности у којима 

учествују ,добијају 

повратне информације од 

Родитељи дају 

корисне процене и 

сугестије за 

унапређивање рада 

школе. 

 

Дискутују о 

резултатима 

самовредновања на 

нивоу одељења. 

према плану Тима 

за ВКРШ 

Тимза 

вредновање 

квалитета рада 

школе 
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 разредних старешина    

учествовање у изради и 

реализацији ИОП-а 

(родитељи ученика из 

маргиналних и 

осетљивих група) 

Израђен прилагођен 

план 

По потреби Тим за инклу- зију 

и 

наставници 

учествовање родитеља у 

радионицама које се 

организују за децу и 

родитеље: 

-„Чудесни свет линијаˮ 

-„Избор будућег занимањаˮ 

Родитељи активно 

учествују и 

доприносе 

остваривању 

циљева радионица. 

 Продужени 

боравак Тим з ПО 

 

 

 

 

укључивање 

родитеља и 

старатеља у процес 

одлучивања 

укључивање родитеља у 

Савет родитеља школе 

Родитељи активно 

учествују у раду 

школе. 

септембар-јун вд директор 

укључивање родитеља у 

Школски одбор 

Родитељи активно 

учествују у 

одлучивању. 

септембар-јун вд директор 

укључивање родитеља у 

рад свих тимова у школи 

партиципација у 

реализовању 

активности 

према плану 

тимова 

координатори 

тимова 

испитивање потреба и 

очекивања родитеља 

Родитељи путем 

анкете изразили своје 

потребе и 

очекивања када је 

школа у питању. 

јануар и јун наставници и Тим 

за ВКРШ 

сарадња са родитељима 

ученика из осетљивих и 

маргинализованихгрупа 

учествују у изради 

ИОП-а, предлажу 

спољње сараднике, 

дају одобрења за 

спровођење ИОП-а 

током године по 

потреби 

Тим за инклузију 

 

 

едукација и 

саветодавни рад са 

породицом 

Клуб за родитеље,теме 

-радионице учење учења 

-организовањеслободног 

времена 

-проблеми,вредности, 

правила 

-предрасуде о занимањима 

и родни стереотипи 

-актуелне теме (опасности 

на 

Интернету,електронско 

насиље) 

-Трибине о борби против 

наркоманије 

Родитељи активно 

учествују и у 

евалуацији 

извештавају о 

унапређеним 

компентенцијама. 

према Плану рада 

школе 

стручни 

сарадници и 

одељењске 

старешине 

добијање анамнестичких 

података о деци 

Родитељи попуњавају 

упитник приликом 

тестирања деце и 

обављају 

индивидуалне 

разговоре. 

током године стручни 

сарадници и 

наставници 
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План обавезних родитељских састанака 

 

бр. општа тема посебна тема реализатор време напомене 

1. Кућни ред и 

правилник о 

понашању ученика 

у школи 

 одељењски 

старешина 

септембар сарадња са 

секретаром 

школе 

2.  

 

 

Упознавање са 

приоритетима 

развоја школе (нови 

РП) 

*унапређивање постигнућа 

ученика на завршном испиту 

*прилагодити рад образовно- 

васпитним потребама ученика 

*развијати инклузивну праксу, 

*подстицати учење са 

разумевањем, стицање 

функционалних знања, 

*мотивисати ученике да у 

већем броју похађају часове 

допунске и припремне наставе, 

мотивисати и укључити већи 

број ученика у ваннаставне 

активности, 

* информисати родитеља о 

систему пружања додатне 

подршке ученицима у школи 

одељењски 

старешина Тим 

за ПО 

*октобар 

новембар 

*за 7.разред 

због 

сагласности 

за посете и 

реалне 

сусрете 

 

осми разред 

3.  

 

Протокол о заштити 

деце/ученика од 

насиља 

*радионица 

„Проблеми у одељењуˮ 

''Превенција дигиталног 

насиља'' 

+ трговина људима 

одељењски 

старешина 

 

*психолог 

+МУП и 

Црвени крст 

фебруар *за 4.5. 6. 7. 

разред 

 

+ за 8. разред 

4. Правилник о 

оцењивању 

*методе и технике учења одељењски 

старешина 

*педагог 

април *за 1. и 5. 

разред 

5. *болести зависности и СИДА *педагог децембар *за 7.разред 

6. *упис у средње школе *психолог мај *за 8.разред 

7. ТРИБИНА ЗА 

РОДИТЕЉЕ 

вршњачко насиље 

опасности на интернету 

превенција наркоманије 

сарадња са 

ЦСР 

локални Тим за 

борбу против 

наркоманије 

март сви разреди 5 

- 8. 

Сваки наставник планира друге теме у складу са специфичностима и потребама 

одељења. 
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ПЛАН ИНСТРУКТИВНОГ РАДА УШКОЛИ 

 

бр. област-подручје 

инструктивног рада 

носилац 

активности 

време 

реализације 

напомена 

1. инструктивни рад са 

приправницима и 

наставницима 

/указивање на личне 

компентенције, стандарде 

и индикаторе часа/ 

ментор 

 

 

педагог  

психолог 
вд директор 

на основу броја 

приправника 

по плану 

сарадника 

-посете часовима 

-саветодавни рад 

-комисија за увођење 

приправника у посао 

2. иновације у настави –  

огледни и угледни часови 

тематски дани, пројектна 

настава 

вд 

директорпедагог 

психолог  

према 

распореду 

наствника 

током школске 

године 

-припрема 

-реализација 

-вредновање 

3. редовна настава 

 

Српски језик , 

Математика, Хемија, 

Биологија, Физика у 

разредној настави 

стручни 

сарадници 

 

наставници 

новембар-мај 

 

октобар 

-примена 

интерактивних метода 

-специфичности у 

настави 

/унапређивање 

постигнућа ученикана 

матурском испиту 

4. додатна настава чланови тима за 

потенцијално 

даровите 

октобар-март -праћење ученика 

-унапређивање рада 

5. допунска настава 

 

 

педагог новембар- мај -праћење ученика 

-индивидуализација 

6. секције и слободне 

активности 

 

психолог 

педагог 

новембар- март -иновације у раду 

-иновирани радиз ПО 

и превенције 

7. професионална 

оријентација 

Тим за 

професионални 

развој 

октобар-мај -радионице и 

имплементација 

пројекта ПО у наставу 

8. наставници који раде по 

 ИОП-у 

Тим за инклузију септембар-јун -обука за писање  

ИОП-а 

9. превентивни рад психолог 

педагог 

 

новембар -едукације / СИДА и 

Ненасиље и заштитне 

мреже-израда планова 

заштите 

10 Обогаћен једносменски 

рад – пилот пројекат у ИЈ 

Орид 

вд директор, 

спољни 

евалуатор, 

педагог 

,психолог 

прво 

полугодиште 

Пилот пројекат биће 

настављен и у другом 

полугодишту са 

иновираним 

активностима 
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Праћење и вредновање резултатарада 

бр. област  

вредновања 

подручја или активности 

које се вреднују 

начин и технике 

вредновања  

задужена особа 

или тим 

 

1. 

 

СВИХ ШЕСТ 

ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА 

/наставак процеса 

самовредновања 

започетог прошле 

школске године-ако 

услови дозволе/ 

1.Програмирање, планирање, 

извештавање 

2. Настава и учење 

3.Образовна постигнућа 

ученика 

4. Подршка ученицима 

5.Етос 

6.Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима 

 

чек листе 

анкете, упитници, 

евиденција 

Тим за 

вредновање 

квалитета рада 

школе, 

координатор, 

С. Мраовић 

 

 

2. 

 

 

РАД СТРУЧНИХ 

ОРГАНА У 

ШКОЛИ 

 

1.Педагошки колегијум 

2.Наставничко веће 

3.Одељењска већа 

4.Савет родитеља 

5.Школски одбор 

6.Ученички парламент 

- увид у вођену 

документацију 

- упитници за 

чланове стр. органа 

- анкета о 

реализованим 

активностима 

- дискусија 

Изабрани члан  из 

састава сваког 

стручног органа 

задужен за 

евалуацију рада 

или писање 

извештаја о раду 

 

3. 

 

РАД СТРУЧНИХ 

ВЕЋА У ШКОЛИ 

У школи има 9 стручних већа 

и свако веће има јединствен 

програм рада за текућу 

школску годину који 

предвиђа и активност 

вредновања на крају школске 

године. 

- анкета 

- број остварених 

активности 

- скале процена 

квалитета актив. 

Свако стручно 

веће има особу 

која је задужена за 

евалуацију рада 

 

 

4. 

РАД ТИМОВА У 

ШКОЛИ 

 

рад Вршњачког 

тима за ПО у школи 

и рад Ученичког 

парламента 

У школи има 28 тимова, 

вршњачки тим за ПО и 

Ученички парламент са 

издвојеном групом у ИО 

Орид- сваки  има јединствен 

програм рада за текућу 

школску годину који 

предвиђа и активност 

вредновања на крају школске 

године. 

-анкете 

- увид у евиденцију 

- продукти 

- скале процене 

 

сваки тим има 

особу задужену за 

евалуацију рада а 

рад свих тимова 

вреднује 

Ј.Богојевић 

 

 

5. 

 

 

РЕДОВНА 

НАСТАВА 

1.Часови АУН 

2.Часови приправника 

3.Пројектна настава 

4.Часови изборних предмета 

5. Угледни часова 

- опсервација рада 

- увид у евиденцију 

- мета осећања за у 

- процена личне 

компентенције нас. 

-протоколи са часа 

директор 

помоћнок 

директора 

педагог 

психолог 

ментори за наст. 

просв.саветници 

 

6. 

 

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛИ 

1.Допунска настава 

2.Додатна настава 

3.Припремна настава 

4.Секције 

5.Радионице и др.активности 

- опсервација рада 

- процене резултата 

- увид у 

документацију 

вд 

директорпомоћник 

директора 

педагог 

психолог 
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7. 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И 

НАСТАВА У 

ПРИРОДИ 

1.Квалитет извођења 

2.Одабране дестинације 

3.Задовољство ученика, 

наставника и родитеља 

- упитник за 

ученике, наставнике 

и родитеље 

-скалеа процене 

Тим за екскурзије 

координатор С. 

Чекић 

 

8. 

РАД 

ОДЕЉЕЊСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

УЧЕНИКА 

1.Број реализованих 

планираних тема 

2.Начин реализације тема 

3.Радионице са ученицима 

различитих садржаја 

 

- увид у евиденцију 

о раду 

- скале процене 

разредне 

старешине, 

педагог и 

психолог 

9. САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА 

УЧЕНИКА 

1.Учешће родитеља у 

опремању школе и 

остваривању безбедног 

окружења за децу 

конкретне 

активности 

вд директор, 

одељењске 

старешине 

 

10. 

РАД РАЗРЕДНИХ 

СТАРЕШИНА 

1.Број реализованих тема 

2.Начин решавања проблема 

у одељењу 

3.Сарадња са родитељима 

- увид у евиденцију 

- упитник за ученике 

и родитеље 

педагог и 

психолог 

 

 

    11 

РАД ВД 

ДИРЕКТОРА, 

ПОМОЋНИКА 

ДИР 

АДМИНИСТР.РАД. 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

ТЕХНИЧКОГ ОС 

1.Остваривање плана рада 

2.Сарадња са наставницима 

3.Сарадња са ученицима 

4.Сарадња са родитељима 

ученика 

5.Уређеност школског 

простора 

6.Хигијена у школи 

-извештавање о раду 

- анкете 

- скале процене 

помоћник 

директора 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ 
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Вд директор школе: Председник Школског одбора: 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и коижевнпст 

РАЗРЕД: V 

НАСТАВНИК: Зприца Лазић, Натаща Туменкп, Бпјана Грујић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
  

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.           
КОИЖЕВНПСТ 

  
6 

  
7 

  
8 

  
5 

  
7 

  
5 

  
9 

  
6 

  
12 

  
2 

  
43 

  
24 

  
67 

2.           
ЈЕЗИК 

  
10 

  
10 

  
8 

  
9 

  
6 

  
4 

  
9 

  
9 

  
2 

  
5 

  
47 

  
25 

  
72 

3.           
ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 

  
4 

  
6 

  
4 

  
6 

  
4 

  
/ 

  
4 

  
1 

  
6 

  
3 

  
8 

  
30 

  
38 

4.           
ПСТАЛИ ШАСПВИ 

  
1 

                  
2 

  
  

    
3 

УКУПНП 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12     180 

  

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 
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1.   
 
 
 
 
КОИЖЕВНПСТ 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

СЈ.1.2.1. 
СЈ.1.2.2. 
СЈ.1.2.3. 
СЈ.1.2.4. 
СЈ.1.2.5. 
СЈ.2.2.1. 
СЈ.2.2.2. 
СЈ.2.2.3. 
СЈ.2.2.4. 
СЈ.2.2.5. 
СЈ.3.2.2. 
СЈ.3.2.5. 

Пп заврщенпј теми/пбласти ушеник ће бити у стаоу да: 
– разликује коижевни и некоижевни текст; уппређује 
пдлике фикципналне и нефикципналне коижевнпсти 
– шита са разумеваоем и ппище свпј дпживљај разлишитих 
врста коижевних дела 
– шита са разумеваоем пдабране примере псталих типпва 
текстпва 
– пдреди рпд коижевнпг дела и коижевну врсту 
-разликује карактеристике нарпдне пд карактеристика 
уметнишке коижевнпсти 
– разликује реалистишну прпзу и прпзу заснпвану на 
натприрпднпј мптивацији 
– анализира елементе кпмппзиције лирске песме (стрпфа, 
стих); епскпг дела у стиху и у прпзи (делпви фабуле – 
ппглавље, епизпда; стих); драмскпг дела (шин, сцена, 
ппјава) 
– разликује ппјам песника и ппјам лирскпг субјекта; ппјам 
приппведаша у пднпсу на писца 
– разликује пблике казиваоа 
– увиђа звушне, визуелне, тактилне, плфактпрне елементе 
песнишке слике 
– пдреди стилске фигуре и разуме оихпву улпгу у 
коижевнп-уметнишкпм тексту 
– прпцени пснпвни тпн певаоа, приппведаоа или драмске 
радое (щаљив, ведар, тужан и сл.) 
– развија имагинацијски бпгате аспцијације на пснпву тема 
и мптива коижевних дела 
– пдреди тему и главне и сппредне мптиве 
– анализира узрпшнп-ппследишнп низаое мптива 
– илуструје пспбине ликпва примерима из текста 
– вреднује ппступке ликпва и аргументпванп изнпси 
ставпве 
– илуструје верпваоа, пбишаје, нашин живпта и дпгађаје у 
прпщлпсти пписане у коижевним делима 
– уважава наципналне вреднпсти и негује српску културнп- 
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истпријску бащтину 
– наведе примере лишне дпбити пд шитаоа 
– напредује у стицаоу шиталашких кпмпетенција 
– уппреди коижевнп и филмскп делп, ппзприщну 
представу и драмски текст; 
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2.    
  
  
  
  
ЈЕЗИК 
  

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка 
кпметенција, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према 
пкплини, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, 
предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

CJ.1.1.4. 
CJ.1.1.5. 
CJ.1.1.6. 
CJ.2.1.3. 
CJ.2.1.4. 
CJ.2.1.5. 
CJ.3.1.4. 
CJ.3.1.5. 

Пп заврщенпј теми/пбласти ушеник ће бити у стаоу да: 
– разликује прпменљиве реши пд непрпменљивих 
– разликује категприје рпда, брпја, падежа реши кпје имају 
деклинацију 
– разликује пснпвне функције и знашеоа падежа 
– упптребљава падежне пблике у складу са нпрмпм 
– упптребљава глагплске пблике у складу са нпрмпм 
– разликује пснпвне решенишне шланпве (у типишним 
слушајевима) 
– дпследнп примеоује правпписну нпрму у упптреби 
великпг слпва; састављенпг и растављенпг писаоареши; 
интерпункцијских знакпва 
– кпристи правппис (щкплскп издаое) 
– правилнп изгпвара реши впдећи рашуна п месту акцента и 
интпнацији решенице 
– гпвпри јаснп ппщтујући коижевнпјезишку нпрму 
– тешнп и разгпветнп шита наглас коижевне и неуметнишке 
текстпве; 

3.    
  
  
  
  
  
 ЈЕЗИШКА 
КУЛТУРА 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка 
кпметенција, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према 
пкплини, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, 
предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

CJ.1.3.1. 
CJ.1.3.2. 
CJ.1.3.3. 
СЈ.1.3.4. 
CJ.1.3.5. 
CJ.1.3.6. 
CJ.2.3.1. 
CJ.2.3.2. 
СЈ.2.3.3. 
СЈ.2.3.5. 
СЈ.2.3.6. 
CJ.3.3.1. 
CJ.3.3.2. 
СЈ.3.3.3. 
СЈ.3.3.5. 
  

Пп заврщенпј теми/пбласти ушеник ће бити у стаоу да: 
– кпристи разлишитеп блике казиваоа: дескрипцију 
(ппртрет и пејзаж), приппведаое у 1. и 3. лицу, дијалпг 
– издваја делпве текста (наслпв, пасусе) и прганизује га у 
смисапне целине (увпдни, средищои и заврщни деп 
текста) 
– саставља гпвпрени или писани текст п дпживљају 
коижевнпг дела и на теме из свакпдневнпг живпта и света 
мащте 
– прпналази експлицитнп и имлицитнп са држане 
инфпрмације у једнпставнијем коижевнпм и 
некоижевнпм тексту 
напамет гпвпри пдабране коижевне текстпве или пдлпмке. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

  

ПРЕДМЕТ: Српски језик и коижевнпст 

РАЗРЕД: VI 

НАСТАВНИЦИ: Зприца Лазић, Натаща Туменкп, СлавицаТппић               

  

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
  

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.         ЈЕЗИК 6 
  

8 7 6 6 5 4 7 1 1 28 22 50 

2.         КОИЖЕВНПСТ 4 
  

7 5 5 5 2 8 6 7 2 43 9 52 

3.         КОИЖЕВНПСТ И ЈЕЗИК 2 
  

0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 5 

4.         ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 5 
  

4 3 5 2 1 5 1 8 3 6 31 37 

                       УКУПНП   
17 
  

  
19 

  
15 
  

  
16 

  
14 
  

  
8 

  
17 

  
14 

  
16 

  
8 

  
77 

  
67 

  
144 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1.           
  
  
ЈЕЗИК 

кпмпетенција за  ушеое, кпмуникација, 
рад са ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа, 
 дигитална кпметенција 

СЈ.1.2.7; СЈ.1.2.8; СЈ. 1.3.2; СЈ. 
1.3.3; СЈ. 1.3.4; СЈ. 1.3.7; СЈ.1.3.8; 
СЈ. 1.3.9; СЈ. 
1.3.10; СЈ.2.2.5; СЈ.2.3.3; СЈ. 
2.3.6;  СЈ. 2.3.7; СЈ. 
2.3.8; СЈ. 3.2.5; СЈ. 3.3.4; СЈ. 
3.3.5; СЈ.3.3.6 

Пп заврщетку разреда ушеник 
ће бити у стаоу да: 

  ппвеже граматишке 
ппјмпве пбрађене у 
претхпдним разредима са 
нпвим наставним 
садржајима; 

  преппзна делпве реши у 
вези са оихпвим грађеоем; 

  разликује гласпве српскпг 
језика пп звушнпсти и месту 
изгпвпра; 

  разликује врсте гласпвних 
прмена у једнпставним 
примерима и примеоује 
коижевнпјезишку нпрму; 

  пдреди врсте и ппдврсте 
заменица, кап и оихпв 
пблик; 
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  преппзнаје глагплска 
времена и упптребљава их у 
складу са нпрмпм; 

  разликује решенице пп 
кпмуникативнпј функцији; 

  дпследнп примеоује 
правпписну нпрму; 

  кпристи правппис 
(щкплскп издаое); разликује 
дуги и кратки акценат у 
изгпвпренпј реши; 

2.           
  
КОИЖЕВНПСТ 

кпмуникативна кпмпетенција, 
кпмпетенција за 
ушеое, кпмпетенција за сарадоу, 
естетишка кпмпетенција, 
дигитална кпмпетенција, рещаваое прпблема. 

СЈ.1.4.2; СЈ. 1.4.3; СЈ. 
1.4.4; СЈ.1.4.5; СЈ.1.4.6; СЈ.1.4.7; 
СЈ. 1.4.8; СЈ. 1.4.9; СЈ. 2.4.1; СЈ. 
2.4.2; СЈ. 2.4.3; СЈ. 
2.4.4; СЈ.2.4.5; СЈ.2.4.6; СЈ.2.4.7; 
СЈ. 2.4.8; СЈ. 2.4.9; СЈ. 3.4.2; СЈ. 
3.4.3; СЈ. 3.4.4; СЈ. 
3.4.5; СЈ. 3.4.6; СЈ.3.4.7. 

  ппвеже коижевне термине 
и ппјмпве пбрађиване у 
претхпдним разредима са 
нпвим делима кпја шита; 

  шита са разумеваоем; 
парафразира прпшитанп и 
пписује свпј дпживљај 
разлишитих врста коижевних 
дела и наушнп-пппуларних 
текстпва; 

  пдреди рпд коижевнпг 
дела и коижевну врсту; 

  прави разлику између дела 
лирскпг, епскпг и драмскпг 
карактера; 

  разликује аутпрску 
приппветку пд рпмана; 

  анализира структуру 
лирске  песме (стрпфа, стих, 
рима); 

  упшава пснпвне елементе 
структуре 
коижевнпуметнишкпг дела: 
тема, мптив; радоа, време и 
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местп радое; 
  разликује заплет и расплет 

кап етапе драмске радое; 
  разликује ппјам песника и 

ппјам лирскпг субјекта; ппјам 
приппведаша у пднпсу на 
писца; 

  разликује пблике 
казиваоа; 

  увиђа звушне, визуелне, 
тактилне, плфактпрне 
елементе песнишке слике; 

  пдреди стилске фигуре и 
разуме оихпву улпгу у 
коижевнпуметнишкпм 
тексту; 

  анализира узрпшнп-
ппследишне пднпсе у тексту и 
вреднује истакнуте идеје кпје 
текст нуди; 

  анализира ппступке ликпва 
у коижевнпуметнишкпм 
делу, служећи се 
аргументима из текста; 

  упшава хумпр у 
коижевнпм делу; 

  разликује хумпристишки и 
дитирамбски тпн пд 
елегишнпг тпна; 

  илуструје верпваоа, 
пбишаје, нашин живпта и 
дпгађаје у прпщлпсти 
пписане у коижевним 
делима; 

  уважава наципналне 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

206  

вреднпсти и негује 
културнпистпријску бащтину; 

  преппруши коижевнп делп 
уз краткп пбразлпжеое; 
уппреди коижевнп и 
филмскп делп, ппзприщну 
представу и драмски текст; 

3.           
  
ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 

кпмуникативна кпмпетенција, 
кпмпетенција за 
ушеое, кпмпетенција за сарадоу, естетишка 
кпмпетенција, 
дигитална кпмпетенција,  рещаваое прпблема. 

СЈ.1.1.6; СЈ.1.2.2: СЈ.1.2.3; 
СЈ.1.2.4; СЈ.1.2.5; СЈ. 1.2.6; СЈ. 
1.2.7; СЈ. 1.2.8; СЈ.2.2.1; СЈ. 2.2.2; 
СЈ.2.2.4; СЈ.2.2.5; СЈ.3.2.1; 
СЈ.3.2.5; СЈ 3.4.3 

–  упптребљава разлишите 
пблике усменпг и писменпг 
изражаваоа: препришаваое 
разлишитих типпва текстпва, 
без сажимаоа и са 
сажимаоем, пришаое (п 
дпгађајима и дпживљајима) 
и пписиваое; 
–  разликује и гради 
аугментативе и деминутиве; 
–  саставља пбавещтеое, вест 
и кратак извещтај; 
–  разуме пснпвна знашеоа 
коижевнпг и неуметнишкпг 
текста; 
–  прпналази, ппвезује и 
тумаши експлицитнп и 
имлицитнп садржане 
инфпрмације у краћем, 
једнпставнијем коижевнпм 
и неуметнишкпм тексту; 
–  драматизује пдлпмак 
пдабранпг 
коижевнпуметнишкпг текста; 
–  гпвпри јаснп, ппщтујући 
стандарднпјезишку нпрму; 
–  изражајнп шита пбрађене 
коижевне текстпве. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и коижевнпст 

РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИЦИ: Светлана Тпщић, Натаща Туменкп, Бпјана Грујић             

Редни Назив наставне теме Брпј шаспва 
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брпј теме Пбрада Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

1.  У свету папирних брпдпва 
језик: 9; коижевнпст: 7; језишка култура: 2 
 

11 7 18 

2. Златне лествице знаоа 
језик: 6; коижевнпст: 6; језишка култура: 5 
 

11 6 17 

3. Кплевка за сва времена 
језик: 7; коижевнпст: 5; језишка култура: 3 
 

7 8 15 

4. Ја ти дпбра не дам ниједнпга 
језик: 4; коижевнпст: 7; језишка култура: 5 
 

9 7 16 

5. У сусрет Светпм Сави 
 језик: 4; коижевнпст: 4; језишка култура: 4 
 

8 4 12 

6. Ппруке прпщлпсти 
језик: 9; коижевнпст: 11; језишка култура: 6 
 

16 10 26 

7. Слике прирпде 
језик: 6; коижевнпст: 7; језишка култура: 3 
 

12 4 16 

8. Слике из мащте 
језик: 8; коижевнпст: 8; језишка култура: 8 
 

11 13 24 

УКУПНП 85 59 144 

СВЕГА ШАСПВА    
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Редни бр.и назив наставне 
теме 

Исхпди 
(Ушеник ће битиу стаоу да...) 

Међупредметне 
кпмпетенције 

Стандарди 

1. У свету 
папирних 
брпдпва 

 кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпјашита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 разликује нарпдну коижевнпст пд аутпрске коижевнпсти; упшава  
пдлике коижевних рпдпва и пснпвних коижевних врста; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 

 тумаши мптиве (према оихпвпм садејству или кпнтрастивнпсти) и 
песнишке слике у пдабранпм лирскпм тексту; 

 разликује песму у прпзи; 
 упши кпмппзицију коижевнпг дела; 
 разликује сиже и фабулу; 
 анализира идејни слпј коижевнпг дела служећи се аргументима из 

текста; 

кпмпетенција за ушеое 
сарадоа  
рещаваое прпблема 
кпмуникација  
естетишка кпмпетенција 

СЈ.1.3.4. 
СЈ.1.3.10. 
СЈ.1.4.1. 
СЈ.1.4.2. 
СЈ.1.4.6. 
СЈ.2.3.3. 
СЈ.2.3.8. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 
СЈ.3.4.8. 
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 лпкализује коижевнп делп из пбавезнпг щкплскпг прпграма; 
 пдреди непрпменљиве врсте реши у типишним слушајевима; 
 разликује футур други и императив; 
 гпвпри на задату тему ппщтујући коижевнпјезишку нпрму; 

2. Златне 
лествице 
знаоа 

 кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпјашита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 критишки прпмищља п смислу коижевнпг текста и аргументпванп 
пбразлаже свпј став; 

 тумаши мптиве (према оихпвпм садејству или кпнтрастивнпсти) и 
песнишке слике у пдабранпм лирскпм тексту; 
 разликује аутпбипграфију; 
 разликује аутпра коижевнпуметнишкпг текста пд наратпра, 

драмскпг писца или лирскпг субјекта 
 разликује пснпвне пдлике стиха и стрпфе; 
 упши ппкпрашеое; 
 лпкализује коижевнп делп из пбавезнпг щкплскпг прпграма; 
 преппзна наципналне вреднпсти и негује културнпистпријску 

бащтину; 
 разликује имератив; 
 разликује глагплске прилпге и глагплски придев трпни; 
 дпследнп примеоује правпписну нпрму у писаоу глагплских 

пблика; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 

 
 
 
 
вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема 
естетишка  
кпмпетенцијакпмпетенција 
за ушеое 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву 

СЈ.1.3.10. 
СЈ.1.4.1. 
СЈ.1.4.6. 
СЈ.1.4.7. 
СЈ.2.3.8. 
СЈ.2.4.2. 
СЈ.2.4.4. 
СЈ.2.4.6. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 
СЈ.3.4.8. 

3. Кплевка за сва 
времена 

 кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпја шита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 

 
 
 
 
 

Сј.1.1.8. 
СЈ.1.3.8. 
СЈ.1.4.1. 
СЈ.1.4.3. 
СЈ.1.4.6. 
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складу са узрастпм; 
 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 

функцију; 
 тумаши мптиве (према оихпвпм садејству или кпнтрастивнпсти) и 

песнишке слике у пдабранпм лирскпм тексту; 
 разликује аутпра коижевнпуметнишкпг текста пд наратпра, драмскпг 

писца или лирскпг субјекта; 
 лпкализује коижевнп делп из пбавезнпг щкплскпг прпграма; 
 разликује пснпвне пдлике стиха и стрпфе; 
 упши цезуру; 
 упши реферн; 
 разликује путппис и дневник; 
 упши метафпру; 
 разликује граматишки и лпгишки субјекат; 

 преппзна слпжен глагплски предикат; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 прпнађе пптребне инфпрмације у нелинеарнпм тексту; 

 
вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема 
естетишка кпмпетенција 
кпмпетенција за ушеое 

СЈ.2.3.6. 
СЈ.2.4.4. 
СЈ.2.4.5. 
СЈ.2.4.6. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 

4. Ја ти дпбра не 
дам ниједнпга 

 кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпја шита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 

 разликује нарпдну коижевнпст пд аутпрске коижевнпсти; 
 преппзна наципналне вреднпсти и негује културнпистпријску 

бащтину; 
 размптри аспекте рпдне равнпправнпсти у вези са ликпвима 

коижевнпуметнишких текстпва; 
 преппзна градацију и алегприју; 
 разликује синтагме пп знашеоу;  
 упши делпве именишке синтагме; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

 
 
 
 
вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема  
кпмпетенција за ушеое 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву 
естетишка кпмпетенција 
 

СЈ.1.3.6. 
СЈ.1.4.1. 
Сј.1.4.2. 
СЈ.1.4.3. 
СЈ.1.4.6. 
Сј.2.3.5. 
СЈ.2.4.5. 
СЈ.2.4.6. 
Сј.3.3.5. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 
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наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 

5. У сусрет Светпм Сави  кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпја шита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 

 разликује нарпдну коижевнпст пд аутпрске коижевнпсти, пдлике 
коижевних рпдпва и пснпвних коижевних врста; 

 уппреди ппзприщну представу и драмски текст; 
 преппзна наципналне вреднпсти и негује културнпистпријску 

бащтину; 
 преппзна житије кап коижевну врсту; 
 преппзна легенде и предаоа; 
 разликује кпнгруентне категприје у кпјима се слажу придев са 

именицпм и предикат са именицпм; 
 примени пснпвна правила кпнгруенције у решеници; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 напище једнпставнији аргументпван текст ппзивајући се на 

шиоенице; 
 дпследнп примени правпписну нпрму; 
 преппзна цитат и фуснпте и разуме оихпву улпгу; 

 

 
 
 
 
вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема  
кпмпетенција за ушеое  
естетишка кпмпетенција 
 

Сј.1.1.4. 
СЈ.1.3.6. 
СЈ.1.4.1. 
Сј.1.4.2. 
СЈ.1.4.3. 
СЈ.1.4.6. 
Сј.2.3.5. 
СЈ.2.4.5. 
СЈ.2.4.6. 
Сј.3.3.5. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 
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6. Ппруке прпщлпсти  кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпјашита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 

 разликује аутпра коижевнпуметнишкпг текста пд наратпра, драмскпг 
писца или лирскпг субјекта; 

 разликује нарпдну коижевнпст пд аутпрске коижевнпсти,пдлике 
коижевних рпдпва и пснпвних коижевних врста; 
 преппзна наципналне вреднпсти и негује културнпистпријску 

бащтину; 
 разликује пблике казиваоа; 
 преппзнаје драму у ужем смислу и драмску ситуацију; 
 разликује хумпристишки тпн пд ирпнишнпг и сатиришнпг тпна у 

коижевнпм делу; 
 преппзнаје кратке нарпдне умптвприне; 
 дпвпди у везу знашеое ппслпвица и изрека са идејним слпјем 

текста; 
 разликује етапе драмске радое; 
 преппзна сатиришну песму; 
 преппзна афпризам; 
 преппзна мисапну песму; 
 упши разлике у карактеризацији ликпва према пспбинама: 

физишким, гпвпрним, психплпщким, друщтвеним и етишким; 
 преппзна аспнанцу и алитерацију; 
 преппзна врсте наппредних пднпса међу решенишним 

шланпвима и независним решеницама; 
 преппзна изришну решеницу; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 упптреби скраћенице ппщтујући правпписну нпрму; 

вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема  
кпмпетенција за ушеое  
естетишка кпмпетенција 
 

Сј.1.2.8. 
СЈ.1.3.14. 
СЈ.1.4.1. 
Сј.1.4.2. 
СЈ.1.4.3. 
СЈ.1.4.6. 
Сј.2.3.5. 
Сј.2.4.2. 
СЈ.2.4.5. 
СЈ.2.4.6. 
СЈ.3.3.5. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 
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7. Слике прирпде  кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпја шита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 
 разликује слпбпдан и везани стих; 
 разликује главни и сппредне мптиве и оихпву функцију у 

кпмппзицији лирске песме; 
 преппзна мисапну песму; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

наративнпг и дескриптивнпг типа; 
 разликује коижевнпуметнишки стил пд публицистишкпг 

функципналнпг стила; 
 разликује технишки и сугестивни ппис и кпристи их  у 

изражаваоу; 
 идентификује врсте зависних решеница: месне, временске, 

ппредбене, узрпшне, услпвне, намерне, ппследишне, дппусне; 

вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема  
кпмпетенција за ушеое   
естетишка кпмпетенција 
 

СЈ.1.4.1. 
Сј.1.4.2. 
СЈ.2.1.2. 
СЈ.2.1.3. 
СЈ.1.4.3. 
СЈ.1.4.6. 
Сј.2.3.5. 
Сј.2.4.2. 
СЈ.2.4.5. 
СЈ.2.4.6. 
СЈ.3.3.5. 
СЈ.3.4.4. 
СЈ.3.4.5. 
СЈ.3.4.6. 
СЈ.3.4.7. 

8. Слике из мащте  кпристи коижевне термине и ппјмпве пбрађене у претхпдним 
разредима и ппвезује их са нпвим делима кпја шита; 

 истакне универзалне вреднпсти коижевнпг делаи ппвеже их са 
сппственим искуствпм и пкплнпстима у кпјима живи; 

 шита с разумеваоем разлишите врсте текстпва и кпментарище их у 
складу са узрастпм; 

 идентификује језишкп-стилска изражајна средства и разуме оихпву 
функцију; 

 искаже решенишни шлан решју, предлпщкп-падежнпм кпнструкцијпм, 
синтагмпм и зависнпм решеницпм; 

 разликује ретрпспективнп и хрпнплпщкп приппведаое; 
 разликује динамишке и статишке мптиве; 

 разликује дугпсилазни и дугпузлазни акценат; 
 дпследнп примени правпписну нпрму; 
 састави кпхерентан писани текст у складу са задатпм темпм 

вещтина сарадое  
кпмуникација 
рещаваое прпблема  
кпмпетенција за ушеое  
естетишка кпмпетенција 
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наративнпг и дескриптивнпг типа. 
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ПРЕДМЕТ: Српски језик 

РАЗРЕД: VIII 

НАСТАВНИК: Светлана Тпщић, Славица Тппић, Бпјана Грујић 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

•  Коижевнпст 6 8 7 8 4 3 3 5 7  43 9 52 

•  Језик 8 2 7 3 10 5 7 6 2  23 27 50 

•  Језишка култура 1 9 3 5 0 0 6 2 5  0 30 30 

•  Пстали шаспви 1 0 0 0 1 0 0 0 2  0 4 4 

УКУПНП 16 19 17 16 15 8 16 13 16  66 70 136 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ЦИЉЕВИ 
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•  Коижевнпст 
 
 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини,  рад 
са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

CJ.1.1.1.  CJ.2.1.7.  

CJ.1.1.2.  CJ.2.4.1.  

CJ.1.1.3.  CJ.2.4.2. 

CJ.1.1.4.  CJ.2.4.3. 

CJ.1.1.5.  CJ.2.4.4. 

CJ.1.1.6. CJ.2.4.5. 

CJ.1.1.7.  CJ.2.4.6.  

CJ.1.1.8.  CJ.2.4.7.  

CJ.1.4.1.  CJ.2.4.8. 

CJ.1.4.2. CJ.2.4.9. 

CJ.1.4.3. CJ.3.1.1.  

CJ.1.4.4. CJ.3.1.2.  

CJ.1.4.5.  CJ.3.1.3. 

CJ.1.4.6.  CJ.3.1.4. 

CJ.1.4.7. CJ.3.4.1.  

CJ.1.4.8.  CJ.3.4.2.  

CJ.1.4.9. CJ.3.4.3.  

CJ.2.1.1.  CJ.3.4.4. 

CJ.2.1.2.  CJ.3.4.5. 

CJ.2.1.3. CJ.3.4.6. 

CJ.2.1.4. CJ.3.4.7.  

-Псппспбљаваое за успещнп 
служеое ко. језикпм у 
разлишитим видпвима 
оегпве усмене и писмене 
упптребе. 
-Псппспбљаваое за шитаое, 
дпживљаваое, разумеваое, 
свестранп тумашеое и 
вреднпваое 
коижевнпуметнишких дела. 
-Васпитаваое ушеника за 
живпт и рад у духу 
хуманизма, 
истинпљубивпсти, 
сплидарнпсти и других 
мпралних вреднпсти. 
-Псппспбљаваое за 
сампсталнп тумашеое 
коижевних дела, јашаое 
љубави, развијаое естетских 
вреднпсти у коиж. 
-Развијаое, шуваое и 
ппщтпваое властитпг, 
наципналнпг и културнпг 
идентитета 
-Развијаое псећаоа за 
аутентишне естетске 
вреднпсти у коижевнпј 
уметнпсти. 
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•  Језик кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација,  рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

CJ.1.2.1. CJ.1.3.12.  CJ.2.3.6.  

CJ.1.2.2.  CJ.1.3.13.  CJ.2.3.7.  

CJ.1.2.3.  CJ.1.3.14.  CJ.2.3.8.  

CJ.1.2.4.  CJ.1.3.15.  CJ.2.3.9.  

CJ.1.2.5. CJ.1.3.16.  CJ.2.3.10. 

CJ.1.2.6.  CJ.1.3.17.  CJ.2.3.11. 

CJ.1.2.7.  CJ.1.3.18.  CJ.3.2.1.  

CJ.1.2.8. CJ.1.3.19.  CJ.3.2.2. 

CJ.1.2.9.  CJ.1.3.20.  CJ.3.2.3.  

CJ.1.3.1. CJ.1.3.21.   CJ.3.2.4. 

CJ.1.3.2.  CJ.2.2.1.  CJ.3.2.5. 

CJ.1.3.3. CJ.2.2.2.  CJ.3.3.1.  

CJ.1.3.4.  CJ.2.2.3. CJ.3.3.2. 

CJ.1.3.5.  CJ.2.2.4.  CJ.3.3.3.  

CJ.1.3.6.  CJ.2.2.5.  CJ.3.3.4. 

CJ.1.3.7.  CJ.2.3.1.  CJ.3.3.5. 

CJ.1.3.8.  CJ.2.3.2. CJ.3.3.6.  

CJ.1.3.9.  CJ.2.3.3.  CJ.3.3.7.  

-Псппспбљаваое за успещнп 
служеое ко. језикпм у 
разлишитим видпвима 
оегпве усмене и писмене 
упптребе. 
-Развијаое смисла и 
сппспбнпсти за правилнп, 
тешнп, екпнпмишнп и 
уверљивп усменп и писменп 
изражаваое. 
-Ппступнп и систематишнп 
уппзнаваое граматике и 
правпписа српскпг језика; 
развијаое пптребе за 
коигпм, сппспбнпсти да се 
опме ушеници сампсталнп 
служе 
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CJ.1.3.10.  CJ.2.3.4.  CJ.3.3.8. 

CJ.1.3.11.  CJ.2.3.5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Језишка култура кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 

CJ.1.1.1. CJ.1.3.20.  CJ.2.3.7.  

CJ.1.1.2. CJ.1.3.21. CJ.2.3.8.  

CJ.1.1.3. CJ.2.1.1.  CJ.2.3.9.  

-Псппспбљаваое за успещнп 
служеое ко. језикпм у 
разлишитим видпвима 
оегпве усмене и писмене 
упптребе. 
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пднпс према пкплини,  рад 
са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

CJ.1.1.4.  CJ.2.1.2.  CJ.2.3.10.  

CJ.1.1.5.  CJ.2.1.3. CJ.2.3.11.  

CJ.1.1.6. CJ.2.1.4.  CJ.3.1.1.  

CJ.1.1.7. CJ.2.1.5.  CJ.3.1.2.  

CJ.1.1.8. CJ.2.1.6.  CJ.3.1.3. 

CJ.1.2.1.  CJ.2.1.7.  CJ.3.1.4.  

CJ.1.2.2.  CJ.2.2.1. CJ.3.2.1.  

CJ.1.2.3. CJ.2.2.2.  CJ.3.2.2. 

CJ.1.2.4.  CJ.2.2.3.  CJ.3.2.3. 

CJ.1.2.5.  CJ.2.2.4.  CJ.3.2.4. 

CJ.1.2.6. CJ.2.2.5. CJ.3.2.5. 

CJ.1.2.7.  CJ.2.3.1.  CJ.3.3.1. 

CJ.1.2.8.  CJ.2.3.2.  CJ.3.3.2.  

CJ.1.2.9.  CJ.2.3.3.  CJ.3.3.3.  

CJ.1.3.17. CJ.2.3.4.  CJ.3.3.4.  

CJ.1.3.18.  CJ.2.3.5.  CJ.3.3.5. 

CJ.1.3.19.  CJ.2.3.6. CJ.3.3.6.  

CJ.3.3.7.  CJ.3.3.8.  

-Псппспбљаваое за 
сампсталнп тумашеое 
коижевних дела, јашаое 
љубави, развијаое естетских 
вреднпсти у коиж. 
-Развијаое, шуваое и 
ппщтпваое властитпг, 
наципналнпг и културнпг 
идентитета 
-Развијаое псећаоа за 
аутентишне естетске 
вреднпсти у коижевнпј 
уметнпсти. 
-Развијаое смисла и 
сппспбнпсти за правилнп, 
тешнп, екпнпмишнп и 
уверљивп усменп и писменп 
изражаваое. 
-Ппступнп и систематишнп 
уппзнаваое граматике и 
правпписа српскпг језика; 
развијаое пптребе за 
коигпм, сппспбнпсти да се 
опме ушеници сампсталнп 
служе 
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•  Пстали шаспви кпмпетенција за  ушеое, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација,  рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

СЈ.1.2.2.  

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НАСТАВНИК: КАТАРИНА ЂУРЂЕВИЋ, САОА ЖИВИЋ 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОД МЕС  УТВ  
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УЛ ЕЦ ОБРАД

А 

РЂ 

ИВА

ЊЕ 

СВЕГ

А 
I

X 

X X

I 

X

I

I 

I I

I 

I

I

I 

IV V V

I 

1. 
Module1:Facts-

Whatdo 

youremember? 

8 4 
        

4 8 1

2 

2. 
Module 2 : Things 

and people 

 
6 6 

       
5 7 1

2 

3. Module 3 : Daily life   2 8 2      5 7 1

2 

4. 
Module4:Insidean

d outside 

    
5 4 3 

   
5 7 1

2 

5. 
Module5:Todaya

nd tomorrow 

      
6 6 

  
4 8 1

2 

6. Module 6 : Looking back         8 4 5 7 1

2 

УКУП

НО 

          28 4

4 

7

2 

 

 

Р.

БР

. 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУ

ЋА 

УЧЕНИКА 

ИС

ХО

ДИ 

По завршеној 

теми/области ученик је у 

стању да у усменој и 
писменој 
комуникацији: 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module1:Facts-

Whatdoyou 

remember? 

 

 

 

- компетенција заучење, 

- одговорно учешћеу 

демократском друштву, 

- вештинакомуникације, 

- рад са 

подацимаи 

информац

ијама, 

- вештинасарадње 

 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.1.1.12. 

1.1.13.1.1.14.1.1.18.1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.4. 

1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.8. 

2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.21. 

2.1.22. 2.1.24. 2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.3.2. 2.3.5. 

- поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе и 

другог користећи 

једноставнајезичка 

средства; 

- разуме, постави и 

одговорина 

једноставнија питања 

личне природе; 

- у неколико 

везанихисказа 

саопшти информације о 

себи и другима; 

- саопшти информације 

освојим 

интересовањима и 

пита друге заисте; 

тражи помоћ и дозволу; 
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2. 

 

 

 

 

 

Module 2 : Things and 

people 

- вештинакомуникације 

- вештинасарадње 

- естетскакомпетенција 

- компетенција 

зацеложивотно учење 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.8.1.1.9.1.1.11.1.1.12.1.1

.13. 

1.1.16. 1.1.20. 1.1.22. 

1.1.23. 

1.2.1.1.2.3.1.2.4.1.3.1.1.3.2. 

2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.6.2.1.9. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.18. 

2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1. 

2.3.2. 

 

- саопшти и пита чије 

јенешто; 

- саопштава 

информацијео 

породици; 

- поставља питања 

освојствима предмета 

и описујеих; 

- описује физички 

изглед и 

карактерне 

особинељуди; 

   

 

 

 

 

 

 

- вештинакомуникације 

- вештинасарадње 

- брига заздравље 

- компетенција 

зацеложивотно учење 

 - разуме једноставније 
текстове у 

   којима се описују 
сталне, 

   уобичајене радње и 

   способности; 

   - размени информације 
које се 

   односе на дату 
комуникативну 

   ситуацију; 

   

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

-

опишесталне,уоб

ичајене догађаје 
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- рад са 

подацима и 

информаци

јама 

- вештина за животу 

демократском друштву 

1.1.11. /активности 
користећи неколико 
везаних 

  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.1.1.17. исказа; 

 

3. 

 

Module 3 : Daily life 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 

1.1.23. 1.2.2. 1.2.3 1.2.4. 

1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 

2.1.6. 

- говори о ономе што воли 

и не воли 

  2.1.7.2.1.8.2.1.12.2.1.13.2.1.
15. 

2.1.18. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 

2.1.24.2.1.25.2.1.26.2.2.1.2.
2.2. 

- поставља и одговара на 

питања о навикама и 

рутинама. 

  2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 
2.3.5. 

- упореди предмете, људе 
и 

   појаве; 

   - разуме, тражи и даје 

   једноставнија 
обавештења о 

   хронолошком времену; 

   - опише дневни / 

недељни 

   распоред активности; 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

Module 4 : Inside and 

outside 

- вештинакомуникације 

- вештинасарадње 

- компетенција 

зацеложивотно учење 

- рад са 

подацима и 

информација

ма 

- брига заздравље 

- предузетничкакомпетенци

ја 

 

1 1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.17. 

1.1.18.1.1.20.1.1.22.1.1.23.1.2.

1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.12. 

2.1.13. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26 2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.8. 

- описује различите 

просторије и домове; 

- напише кратак опис 

својесобе; 

- опише 

специфичнијепросторне 

односе једноставним, 

везаним исказима; 

- изражава своје 

способностии пита 

друге заисте; 

- говори о 

обавезамаи 

забранама; 

даје наредбе; 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 5 : Today and 

tomorrow 

 

 

- вештинакомуникације 

- вештинасарадње 

- компетенција 

зацеложивотно учење 

- рад са 

подацима и 

информација

ма 

- естетскакомпетенција 

- еколошкакомпетенција 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 

2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.2.1.9. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.18. 2.1.19.2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24. 2.1.25.2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.6. 

- разуме и 

саопштава 

инфирмације 

везанеза 

тренутнедогађаје

; 

- разуме жеље планове 

инамере и реагује 

нањих; 

- размени једноставне 

исказеу вези са својим 

итуђим 

жељама, плановима 

и намерама; 

- саопшти шта он/ она или 

неко 

другижели,планира,наме

рава; разуме, тражи идаје 

једноставнија обавештења 

о метеоролошким 

приликама; 
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6. 

 

 

 

 

 

 

Module 6 : Looking back 

 

 

- вештинакомуникације 

- вештинасарадње 

- компетенција 

зацеложивотно учење 

- рад са 

подацимаи 

информацијам

а 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.10. 1.1.12. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.2. 1.3.3. 

1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.12. 

2.1.14. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 

2.3.2. 2.3.5. 2.3.7. 2.3.8. 

- саопшти 

информације о 

познатим људима из 

прошлости и пита 

заисте; 

- опише своје 

ранодетињство; 

- саопшти и пита за 

догађајеиз прошлости; 

- саопшти и пита о 

догађајимаиз 

скорепрошлости; 

именује занимања и да 

пита за иста; 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: ЩЕСТИ 

( MESSAGES 2 ) 

НАСТАВНИК: Јасмина Мащић, Саоа Живић, Катарина Мищкпвић 
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ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

М

Е

С

Е

Ц 

 

ОБРАД

А 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

 

СВЕГ

А 

IX X X

I 

XII I II III I

V 

V VI  

 

1. 

 

MY LIFE 

8 4         3 9 12 

 

2. 

 

IN THE PAST 

 6 6        3 9 12 

 

3. 

 

OUT AND ABOUT 

  2 8 2      3 9 12 

 

4. 

 

IT’S DIFFERENT 

    5 4 3    4 8 12 

 

5. 

 

A HEALTHY FUTURE 

      6 6   3 9 12 

 

6. 

 

OUR WORLD 

        8 4 5 7 12 

 

УКУ

ПНО 

          21 5

1 

72 
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Р. 

БР. 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

 

ИСХОД

И 

По завршеној теми/области 

ученикјеустањудауусменоји 

писменој комуникацији: 

 

 

1. 

 

 

MY LIFE 

 

 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

 

 

-разуме једноставне текстове 

  ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. којисеодносенапоздрављање, 

 Слушање и читање – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ; 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. представљање и давање и 

 једноставнијих текстова 
који 

– РАД СА ПОДАЦИМА И 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. трађење информација личне 

 сеодносенапоздрављањеи ИНФОРМАЦИЈАМА. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. природе 

 представљање; реаговањена – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. - поздрави и отпоздрави, 

 усмени или писани импулс ; 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. представи себе и другог 

 саговорника (наставника, – ДИГИТАЛНА 1.3.5.2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. користећи једноставна језичка 

 вршњакаисл.)ииницирање КОМПЕТЕНЦИЈА; 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7.2.1.8. средства 

 комуникације; усмено и – ВЕШТИНА САРАДЊЕ; 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15.  

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

232  

 писано давање информација 

о себи и тражење и давање 

информацијао другима. 

 

Слушање и читање описа и 

размењивањеисказаувезиса 

сталним, уобичајеним и 

тренутним догађајима/ 

активностима  и 

способностима; 

усменоиписаноописивање 

сталних, уобичајених и 

тренутних 

догађаја/активности и 

способности. 

 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова који 

се односе на изражавање 

допадања/недопадања; 

усмено и писаноизражавање 

допадања/недопадања. 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ 

У 

ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВ

У; 

– ЕКОЛОШКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА. 

2.1.16.2.1.19.2.1.20.2.1.21. 

2.1.22.2.1.24.2.1.25.2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1. 2.3.2. 

- размени једноставне 

информације личне природе 

-у неколико везаних исказа 

саопштиинформацијеосебии 

другима 

– разумеједноставнијетекстове 

у којима се описују радње и 

ситуације усадашњости; 

– разумеједноставнијетекстове 

у којима се описујуспособности 

иумећа; 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односенарадњеусадашњости; 

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико 

везанихисказа; 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на изражавање 

допадања и недопадања и 

реагује нањих; 

– изрази допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење. 

 

2. 

 

IN THE PAST 

 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

 

– разуме једноставније текстове 

  ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8.1.1.9. у којима се описују 
доживљаји, 

  – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. догађаји и способности у 
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 Слушање и читање описа и ; 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17 прошлости; 

 усмено и писано – РАД СА ПОДАЦИМА И 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. – размени појединачне 

 размењивањеисказаувезиса ИНФОРМАЦИЈАМА; 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. информације и/или неколико 

 

 

 доживљајима, – ДИГИТАЛНА 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.1.3.4. информација у низу о 
догађајима/активностима и КОМПЕТЕНЦИЈА; 1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. доживљајима, догађајима и 
способностима у прошлости; – ВЕШТИНА САРАДЊЕ; 2.1.6. 2.1.8. 2.1.11. 2.1.12. способностима у прошлости; 
усмено и писано описивање – ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. – опише у неколикокраћих, 
доживљаја, ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ; 
2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. везаних исказа доживљај, 

догађаја/активности и – ЕКОЛОШКА 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. догађај из прошлости; 
способности у прошлости; КОМПЕТЕНЦИЈА. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. –опишенекиисторијскидогађај, 
израда и презентација  2.3.1 2.3.6 2.3.7. 2.3.8 историјску личност и сл. 

пројеката о историјским    
догађајима, личностима и сл.   –проценепостигнућавезаназа 

   теме 1 и 2; 

   – примењују стечена знања и 

   вештинекрозпроверулексикеи 

   језичкихструктуракојесеодносе 

   на теме и наведене 

   комуникативнефункције,акоје 

   су се радиле у темама 1 и 2, 

   вештине слушања, говора, 

   читањаиписања,каоизнањао 

   језику; 

   – систематизују и класификују 

   градиво. 

 

 

3. 

 

 

OUT AND ABOUT 

 

 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

 

 

1.1.1. 

 

 

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

 

 

–разуме једноставнија питања 
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  ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8.1.1.9. којасеодносенаоријентацијуи 

  – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ; 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. положај предмета и бића у 

 Слушање и читње 
једноставних 

– РАД СА ПОДАЦИМА И 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. простору и правац кретања 

 текстова и описа у вези са ИНФОРМАЦИЈАМА; 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. -затражииразумеобавештењао 

 смером кретањаи 
специфичним 

– ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА; 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ; 

1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.1.3.4. 

1.3.5. 2.1.1.  2.1.2.2.1.3. 

2.1.6. 2.1.8. 2.1.11.2.1.12. 

оријентацији 

Опише правац кретања и 

просторне односе једноставним 

везаним исказима 

просторним односима 
Усмено и писмено 
размењивање информација 
у 
вези сасмером кретања и и 

 

 просторним односима и – ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. -разуме једноставније текстове 

укојимасеописујудоживљаји, 

догађајииспособностиу 

прошлости; 

– разменипојединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

доживљајима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

– опише у 

неколикокраћих, везаних 

исказа доживљај, 

догађајизпрошлости; 

– разуме једноставније текстове 

којисеодносенаописособа, 

биљака,животиња,предмета, 

места,појава,радњи,стањаи 

збивања; 

описивање истих ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ; 

2.1.16. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 

Слушање и читање и 

читање описа и усмено и 

писано 

размењивањеисказаувезис

а 

– ЕСТЕТСКА 
КОМПЕТЕНЦИЈА. 

2.1.23.2.1.24.2.1.25.2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1 2.3.6 2.3.8. 

доживљајима,   
догађајима/активностима и   
способностима у 
прошлости; 

  

усмено и писано описивање   
доживљаја, 
догађаја/активности 

  

и способности у прошлости.   
Слушањеичитањетекстова   
који садрже једноставнија   
упутства (нпр. за израду   
задатака, пројеката и сл.) с   
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визуелном подршком и без   – процене постигнућа везаназа 

обрађиванетеме 

– примењују стечена знања и 

вештинекрозпроверулексикеи 

језичкихструктуракојесеодносе 

на теме и наведене 

комуникативне функције, а које 

сусерадилеутемама,вештине 

слушања, говора, читања и 

писања,каоизнањаојезику; 

– систематизују и класификују 

градиво. 

ње;усменоиписанодавање   
упутстава.   

 

 

 

  – КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.  

–Прича о сличностима и 

разликама, 

-Упорединекустварсаостатком 

групе 

-опишенекескориједогађаје 

-– разуме једноставније текстове 

којисеодносенаописособа, 

биљака,животиња,предмета, 

места,појава,радњи,стањаи 

збивања; 

– опише и упореди живабића, 

предмете,места,појаве,радње, 

4. IT’S DIFFERENT ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

  – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ; 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

 Слушање и читање – – РАД СА ПОДАЦИМА И 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 

 једноставнијих текстова 
који се 

ИНФОРМАЦИЈАМА; 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

 односенаописбића,предмета
, 

– ВЕШТИНА САРАДЊЕ; 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

 места, појава, радњи, стања 
и 
збивања; усмено и писано 

описивање/поређење бића, 

предмета, 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ 

У 

ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВ

У; 

– ЕСТЕТСКАКОМПЕТЕНЦИЈА 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 

2.1.4. 2.1.6. 2.1.7.2.1.8. 

2.1.11. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15.2.1.18.2.1.19.2.1.20. 

   2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 
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 Слушање и читање краћих 

текстоваувезисаодлукама, 

 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1. 2.3.2. 
стања и збивања користећи 

једноставнијајезичкасредства. 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на одлуке, 

обећања, планове, намере и 

предвиђањаиреагујенањих; 

– размениједноставнијеисказеу 

везисаобећањима,одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

– саопштиштаон/онаилинеко 

другипланира 

 

-Напише разгледницу са одмора 

-пита и одговори на питања о 

неком искуству 

-Кажештајенекоурадиоикада 

-Прича о нечијем поседовању 

– систематизују и класификују 

градиво. 

 плановима, намерама и   

 предвиђањима; усмено и   

 писано договарање/   

 извештавање о одлукама,   

 плановима, намерама и   

 предвиђањима.   

 Слушањеичитањетекстова   

 који садрже једноставнија   

 упутства (нпр. за израду   

 задатака, пројеката и сл.) с   

 визуелном подршком и без   

 ње;усменоиписанодавање   

 упутстава.   
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    – процене постигнућа везаназа 

теме 

– примењују стечена знања и 

вештинекрозпроверулексикеи 

језичкихструктуракојесеодносе 

на теме и наведене 

комуникативне функције, а које 

сусерадилеутемама,вештине 

слушања, говора, читања и 

писања,каоизнањаојезику; 

   1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. - причају о догађајима у 
5. A HEALTHY FUTURE  1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. будућности 

  – КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. -у учтивој комуникацији се 

 Слушање и читање краћих ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ; 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. понуде да помогну и ураде 

 текстоваувезисаодлукама, – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ; 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. нешто 

 плановима, намерама и – РАД СА ПОДАЦИМА И 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. -разговарају о будућим 

 предвиђањима; усмено и ИНФОРМАЦИЈАМА; 1.2.4. 1.3.1.1.3.2. 2.1.1. договорима 

 писано договарање/ – ДИГИТАЛНА 2.1.2. 2.1.3.2.1.4. 2.1.6. -причајуоразличитимтиповима 

 извештавање о одлукама, КОМПЕТЕНЦИЈА; 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. живота и животним стиловима 

 плановима, намерама и – ВЕШТИНА САРАДЊЕ; 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. - понуде другим људима храну 

 предвиђањима. – ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. или пиће 

  ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ; 

2.1.26.2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. - пише о свом начину живота 
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 Слушање и читање – БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ; 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.6. 3.1.2 -– разуме уобичајене изразе у 

 једноставнијих текстова 
који 

– ЕКОЛОШКА 3.1.4 вези са жељама, 

 садрже предлоге; усмено и КОМПЕТЕНЦИЈА.  интересовањима, потребама, 

 писано преговарање и    

 

 договарање око предлога и 

учешћа у заједничкој 

активности; 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са тражењем мишљења 

и изражавањем 

слагања/неслагања; усмено и 

писано тражење мишљењаи 

изражавање слагања и 

неслагања 

  осетимаиосећањимаиреагује 

нањих; 

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

– разуме једноставније 

предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и 

одговоринањихузодговарајуће 

образложење; 

-систематизују и класификују 

градиво. 

 OUR WORLD –КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНОУЧЕЊЕ; 

– ВЕШТИНАКОМУНИКАЦИ
ЈЕ; 

– РАД СА ПОДАЦИМА 

И ИНФОРМАЦИЈАМА; 

–ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА; 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ; 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ 

У 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.1.1.11.1.1.12.1.1.13. 

1.1.14.1.1.15.1.1.16.1.1.17. 

1.1.18.1.1.20.1.1.21.1.1.22. 

1.1.23.  1.2.1.  1.2.2.1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1.1.3.2. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3.2.1.4. 2.1.6. 

2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.2.1.14. 

2.1.15.2.1.16.2.1.18.2.1.19. 

– разуме једноставније забране, 
6.  правила понашања, своје и туђе 

 Слушање и
 читање 

обавезе и реагује на њих; 

 једноставнијихисказаувезис
а 

– размени једноставније 

 забранама, правилима 
понашања и обавезама; 

постављање питања у вези 

са забранама,

 правилим

а понашања и обавезама и 

информацијекојесеодносена 

забране и правила понашања у 

школиинајавномместу,каоина 

својеитуђеобавезе; 

– саопшти правилапонашања, 

забране и листу својих итуђих 
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одговарање на њих; усмено  

и 
писано  саопштавање забрана, 

ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВ

У; 

– ЕКОЛОШК

А 

КОМПЕТЕНЦИЈА – 

ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА. 

2.1.20.2.1.22.2.1.24.2.1.25. 

2.1.26.2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4.2.3.1.2.3.2.2.3.6.3.1.2 

3.1.4 3.1.11 

 правила понашања и 
обавеза. 

обавеза користећи одговарајућа 

  језичка средства. 

 Слушање и читање – разуме једноставније текстове 

 једноставнијих текстова 
који 

који се односе на 

 се односе на опис бића, окружење,предмете,појаве,бића 

 предмета, места, појава, – опише и упореди жива бића, 

 радњи, стања и збивања; предмете, места, појаве, радње, 

 усмено и писано стања и збивања користећи 

  једноставнија језичка средства. 
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 описивање/поређење бића, 

предмета,појаваиместа. 

  -Прича о животној средини 

користећи једноставну лексику 

– пружиједноставнијаупутствау 

вези с уобичајенимситуацијама 

из свакодневногживота. 

– процене постигнућа везаназа 

обрађиванетеме 

– примењују стечена знања и 

вештинекрозпроверулексикеи 

језичкихструктуракојесеодносе 

на теме и наведене 

комуникативне функције, а које 

сусерадилеутемама,вештине 

слушања, говора, читања и 

писања,каоизнањаојезику; 

– систематизују и класификују 

градиво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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ПРЕДМЕТ: енглески језик (Messages 3) 

РАЗРЕД: седми 

НАСТАВНИК: Јасмина Машић, Сања Живић 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕСЕ

Ц 
ОБРАД

А 
УТВРЂИВАЊ

Е 

СВЕГ

А 
IX X XI X

II 

I II I

I

I 

I

V 

V VI 

1

. 

Module 1 

PRESENT AND PAST 
9 3 

        
4 8 12 

2

. 

Module 2 

DESCRIPTIONS 

 
6 3 

       
4 5 9 

3

. 

TESTING 
  

3 
       / 

3 3 

 

4

. 

Module 3 

THE FUTURE 

  
2 8 2 

      

4 

 

8 

 

12 

5

. 

Module 4 

YOUR WORLD 

    
4 4 3 

   
4 7 11 

 

6

. 

Module 5 

THE WAY IT’S DONE 

      
6 4 

  
4 6 10 

7

. 

TESTING 
       

3 
  / 

3 
3 
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8

. 

Module 6 

THE WAY WE LIVE 

        
8 4 4 8 

12 

 

УКУПНО           24 48 7

2 

 

 

 

 

Р

. 

Б

Р

. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОД

И 

 Module 1 - PRESENT AND – КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.
 1.1.5. 

Разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 

природе; 

 

Поздрављају и 

отпоздрављају, 

представљају себе и другог 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

 

Размењују једноставније 

информације личне 

 PAST ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 1.1.8. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

  

Слушање и читање 
– ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 

1.1.14.  1.1.15.  1.1.17.  1.1.18. 
1.1.20. 
1.1.21.   1.1.22.   1.1.23.   1.2.1.  
1.2.2. 

 једноставнијих текстова 
који се 

односе на поздрављање, 

упознавање и 

представљање; реаговање 

на усмени или 

писани импулс саговорника 
(наставника, вршњака и сл.) 
и 

– РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМ

А. 

– РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1. 2.1.1.

 2.1.2. 

2.1.3.  2.1.12.   2.1.13.   2.1.15. 

2.1.16. 

2.1.20.   2.1.24.   2.1.25.   

2.1.26.2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

 иницирање комуникације; – ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У  
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 усмено и писано давање ДЕМОКРАТСКОМ 
ДРУШТВУ 

 природе; 

 

Умеју  да у неколико везаних 

исказа саопште информације о 

себи и другима. 

Именују називе држава и 

повезане националности; 

Разумеју текстове који се 

односе на догађаје из 

прошлости; 

Користећи једноставне изразе 

умеју да опишу догађаје из 

садашњости и прошлости; 

Разумеју и упоређују 

различите начине живота; 

Умеју да употребе садашња и 

 информација о себи и 
тражење 

  

1

. 

и давање информација о 

другима; државе и 

  

 националности; читање и   

 разумевање текстова о   

 догађајима из прошлости;   

 описивање радњи из   

 прошлости; упоређивање   

 различитих начина живота,   

 утврђивање и проширивање   

 знања о садашњим и 
прошлим 

  

    прошла времена у контексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

Module 2 - 

DESCRIPTIONS 

 

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова у којима се 

описују бића, 

предмети, места, 

појаве, 

радње, стања и збивања; 

усмено и писано 

описивање/поређење 

живих бића, предмета, 

појава, 

– КОМПЕТЕНЦИЈАЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНОУЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНАКОМУНИКАЦИЈ

Е 

– ЕКОЛОШКАКОМПЕТЕНЦИЈ

А 

– РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 

– ЕСТЕТСКАКОМПЕТЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМДРУШ

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.1.1.5. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9 1.1.10.1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1.1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.6 2.1.12. 2.1.13.2.1.14 

2.1.15. 2.1.20. 2.1.23 

2.1.24.2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.2.2.4. 

2.3.1. 2.3.2. 

Разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

опис особа, 

биљака, животиња, 

предмета, места, појaва, 

радњи, стања и збивања; 

Умеју да опишу и упореде 

жива бића, предмете, места, 

појаве, 

радње, стања и збивања 

користећи једноставнија 

језичкасредства; 

Разумеју једноставније исказе 

временима   
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местâ, из искуственог 

света и фикционалног 

спектра. 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

којима се изражава 

допадање/недопадање; 
усмено 

ТВУ који се односе на изражавање 

допадања и недопадања и 

реагују нањих; 

Могу да изразе допадање и 

 и писано изражавање 
допадања/ 

  недопадање уз једноставније 

 недопадања.   образложење; 

 Упућивање предлога и   Разумеју и могу да одговоре на 

 одговори на предлоге и   предлог или сугестију, и да 
упуте 

 сугестије;   исту; 

 Читање и разумевање 
текстова 

  Читају и разумеју текстове о 

 о школовању у другим   начину школовања у другим 

 државама;   државама; 

 Описивање неког 
занимљивог 

  Могу да усмено и писмено 
опишу 

 места у својој држави.   једноставним изразима неко 
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 TESTING – ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5.1.1.7. 

Ученици могу да: 

 
Први писмени задатак – КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.20.1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 
1.3.3. 

процене постигнућа 

везана за теме 1 и 2; 

 

 

 

3. 

 – РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 

2.1.7.2.1.8. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23.2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.2.3.2. 

примењују стечена знања и 

вештине кроз проверу 

лексике и језичких 

структура које се односе 

на теме и наведене 
комуникативне 

    функције, а које су се 
радиле у 

    темама 1 и 2, вештине 
слушања, 

    говора, читања и писања, 
као и 

    знања о језику; 

    систематизују и 
класификују 

    градиво. 

    занимљиво место у својој 

држави. 
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 Module 3 - THE 
FUTURE 

– КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.7. 

Разумеју једноставније 
исказе који 

 

 

 

 

 

 

4. 

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова у којима се 

изражавају планови и 

намере; постављање 

питања у вези са 

плановима и намерама 

у будућности; усмено и 

писано 

саопштавање 

планова о 

будућности. 

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

– ВЕШТИНАКОМУНИКА

ЦИЈЕ 

– РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 

– ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМДР

УШТВУ 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.1.1.12. 

1.1.13. 1.1.16 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1.1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.2.1.2. 

2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.12.2.1.13. 

2.1.14.  2.1.15.  2.1.19.  

2.1.17.2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22.  2.1.24.  

2.1.25.2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.2.3.1. 

2.3.2. 

се односе на планове и 

намере и реагују на 

њих; 

Размењују 

једноставније 

информације које се 

односе на планове и 

намере у будућности; 

Умеју да се писмено и 

усмено изразе и 

саопште своје планове у 

вези будућности; 

 Предвиђања и 

шпекулације о 

дешавањима у 

будућем времену. 

  
Разумеју и могу да 

користе једноставне 

изразе којима се 

шпекулише о будућности, 
да изразе 

 Именовање спортске 

одеће. 

  шта је више или мање 

вероватно; 
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 Комуникација у 

ресторанима и у 

куповини, љубазни 

захтеви. 

Читање и разумевање 

прочитаног интервјуа и 

научног чланка. 

  Умеју да именују делове 

спортске одеће; 

Разумеју и умеју да 

репродукују свакодневну 

комуникацију у 

ресторанима и при 

обављању куповине; 

Читају и разумеју различите 

врсте текстова – интервју и 

научни чланак; 

Умеју да интервујишу 

саговорника користећи 

једноставна језичка 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

Module 4 – YOUR 

WORLD 

Слушање и читање описа 

онога што волимо/не 

волимо; о нечијим 

слабостима, манама и 

врлинама. 

Описивање и изражавање 

допадања и недопадања, 

својих јаких и слабих 

страна. 

Слушање и читање описа 

и усмено и писано 

– ВЕШТИНАКОМУНИКАЦИЈ

Е 

– КОМПЕТЕНЦИЈАЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНОУЧЕЊЕ 

– ЕСТЕТСКАКОМПЕТЕНЦИЈА 

– ДИГИТАЛНАКОМПЕТЕНЦИ

ЈА 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМДРУШ

ТВУ 

1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11.1.1.12. 

1.1.13. 1.1.16. 1.1.18. 

1.1.20.1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2.1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.11.2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.20.2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2.2.2.3. 

2.3.1. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.6.2.3.7. 

2.3.8. 

Разумеју једноставније описе 

на тему онога што волимо/не 

волимо; и о нечијим 

врлинама и манама уз 

одговарајуће образложење; 

Разумеју једноставније 

текстове у којима се описују 

допадања и недопадања, јаке и 

слабе стране неке особе; 

Читају и разумеју текстове 

који описују искуства, 

догађаје и 

способности у прошлости; 
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размењивање исказа у 

вези с личним 

искуствима, догађајима, 

активностима, 
способностима и 

особеностима у прошлости; 

Умеју да изразе своја 

искуства у вези са 

активностима, 

способностима и особеностима 
у 
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 усмено и писано 

описивање искустава, 

активности и 

способности у прошлости, 

историјских догађаја и 

личности. 

Читање и разумевање 

чланка о кампањи и 

биографије неке 

личности; 

Писање о некој 

личности или групи. 

  прошлости; 

Размењују појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

Описују у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости; 

Умеју да опишу неку 

личност и напишу кратку 

биографију . 

 Module 5 – THE WAY IT’S – КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4. 1.1.5.1.1.6. 

1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 

1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1.1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 

2.1.6.2.1.7. 

2.1.8. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13.2.1.14. 

2.1.15. 2.1.19. 2.1.17. 

2.1.20.2.1.21. 

2.1.22. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.3.1.2.3.2. 

Разумеју једноставније 

текстове који се односе на 

обавезе и правила и умеју да 

опишу правила која они 

поштују; 

Умеју да уз једноставније 

изразе преговарају и договоре 

се око неког предлога; 

Исказују 

прихватање/одбијање 

предлога, усмено или писано, 

уз поштовање основних 

норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања/ 

изговора; образложење 

 DONE ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

 
Слушање и читање – ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 

 једноставниjих текстовакоји 
садрже правила иизражавају 

– БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 обавезе; описивање правила – ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

6

. 

која ученици морају да 

поштују; 
– ВЕШТИНА САРАДЊЕ 

 
Усмено и писано 
преговарање и 

– РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

 договарање око предлога и – ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

 учешћа у заједничкој КОМПЕТЕНЦИЈА 

 активности; 

уговарање 

заједничке 

– ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 
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активности; спремности за прихватање 

предлога, уз исказивање; 

Размењују појединачне  Прихватање/одбијање 
предлога, 

 

 усмено или писано, уз  

 

 

 

 

 

 

 

 поштовање 

основних норми 

учтивости и давање 

одговарајућег 

оправдања/ 

изговора; 

образложење 

спремности за 

прихватање 

предлога. 

  информације о људима или 

стварима; користе изразе 

за давање савета; 

Описују у 

неколико краћих, 

везаних исказа 

искуства о 
болестима и повредама; 

Давање савета; 

пружање 

информација о 

људима и 

стварима. 

Разумеју и умеју да 

опишу од чега је нешто 

и сл.; 

Усвајање и 

проширивање 

вокабулара о 

Могу да усмено и писано 

размене исказе у вези са 

обичајима у нашој 
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повредама и 

болестима. 

држави и саопште 

корисне фразе за 
посетиоце наше државе; 

Слушање и читање 

описа од чега је 

нешто. 

Усмено и писано 

размењивање исказа у 

вези са обичајима у 

нашој држави и 

корисних фраза за 

посетиоце наше 

државе. 

Могу да једноставним 

језичким изразима 

опишу филм који им се 

допада, усмено или 

писмено. 

Усмено и писано 

описивање филма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TESTING –
 ВЕШТИНАКОМУНИКА
ЦИЈЕ 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5.1.1.7. 

Ученици могу да: 
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Други писмени 

задатак 

– КОМПЕТЕНЦИЈАЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНО 

УЧЕЊЕ 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.20.1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 1.3.3. 

 

процене постигнућа 

везана за претходне 

теме; 

 

 

 

7. 

 –

 РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМ

А 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 

2.1.7.2.1.8. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23.2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.2.3.2. 

примењују стечена знања 
и 
вештине кроз проверу 

лексике и језичких 

структура које се 

односе 
на теме и наведене 
комуникативне 

    функције, а које су се 
радиле у 

    претходним темама, 
вештине 

    слушања, говора, читања и 
писања, 

    као и знања о језику; 

    систематизују и 
класификују 

    градиво. 

 Module 6 – THE WAY 
WE 

– КОМПЕТЕНЦИЈАЗА 

ЦЕЛОЖИВОТНОУЧЕЊ

Е 

– ВЕШТИНАКОМУНИКА

ЦИЈЕ 

1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4. 1.1.5. 

1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.1.1.12. 

1.1.13. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.20.1.1.21. 

Читају и разумеју 

једноставне 

текстове у вези са 

жељама, 

интересовањима, 

потребама, 

 LIVE 

 Слушање и читање 

 једноставнијих 
текстова у вези 

 са жељама, 
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интересовањима, 
– РАД СА 

ПОДАЦИМА 

И 

ИНФОРМАЦИ

ЈАМА 

– ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 

– ЕСТЕТСКАКОМПЕТЕН

ЦИЈА 

– ДИГИТАЛНАКОМПЕТЕ

НЦИЈА 

– ПРЕДУЗЕ

ТНИЧКА 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈА 

– ВЕШТИНА ЗА 

ЖИВОТУ 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2.1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

1.3.5.2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 

2.1.7.2.1.8. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14.2.1.15. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.2.1.2.2.2. 

2.2.3. 2.3.2. 2.3.4. 2.3.6. 

2.3.7.2.3.8. 

осећањима и реагују 

на њих; 

Умеју да изразе жеље, 

интересовања, потребе 

и осећања 

једноставнијим 

језичким 

средствима; 

Могу да предложе 

решења у вези са 

осећањима и потребама; 

усмено и писано искажу 

своја осећања и 

реаговање на туђа; 

Познају начине 

исказивања молби 

 потребама, осетима и 

8. осећањима; усмено и 

писано 

договарање у вези са 

 задовољавањем жеља и 

 потреба; предлагање 
решења у 

 вези са осећањима и 
потребама; 

 усмено и писано 
исказивање 

 својих осећања и 
реаговање на 

 туђа; 

 

 Исказивање молби и 

захтева; распитивање о 

тачности и начини 

постизања договора; 

ДЕМОКРАТСКОМ 

ДРУШТВУ 

 и захтева; распитивања о 

тачности и начине постизања 

договора; 

Једноставним изразима 

умеју да разговарају о 

међуљудским односима и 

везама; 

Могу да опишу догађаје из 

прошлости који су 

дефинитивно завршени; и 

да разговарајуо 

замишљеним ситуацијама; 

Уочавају и препознају 

разлике у варијантама 

речника британског и 

америчког енглеског језика; 

Читају и разумеј 

приче са интернета и 

одломке из 

енциклопедија; 

Могу да напишу кратак есеј о 

својој држави. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

Школа: ,, Јеврем Обреновић“, Шабац 

Разговори о 

међуљудским 

односима и везама; 

 

Описивање 

догађаја из 

прошлости који су 

дефинитивно 

завршени; разговарање 

о замишљеним 

ситуацијама; 

 

Разлике у варијантама 

речника британског и 

америчког 

енглеског језика; 

 

Читање и разумевање 

приче са интернета и 

одломака из 

енциклопедија; 

 

Писање есеја о својој 

држави. 
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Разред иодељење: осми Недељни фонд часова: 2 

 

Наставник:Јасмина Машић,СањаЖивић Наставни предмет: енглескијезик 

 

 

 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Број часова 

 

 

за 

обра

ду 

 

 

за 

друге 

типов

е п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

9. Curriculum 1. Introductoryclass  УЧ  

9. 

  

M
o
d

u
le

 1
, 
P

eo
p

le
 

a
n

d
 p

la
ce

s 

2. Unit 1, Step 1, Gettingtogether  У 

 

3
 O

 +
 1

 У
Ч

 +
 5

 В
 +

 2
 

У
 +

1
 П

З
.=

 1
2

 9. 3. Unit 1, Step 2, Who are 

we waitingfor? 

O  

9. 4. Unit 1, Step3, Кeeping intouch  В 

9. 5. Extra Exercises, 

ExtraReading: Welcome 

toLiverpool 

 В 

9. 6. Unit 1, Workbook practice 

1, Coursework 

1Instructions 

 В 

9. 7. Unit 2, Step 1, Friends 

and neighbours 

О  
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9. 8. Unit 2, Step 2, He's the one 

who goesrunning 

О  

10
. 

9. Unit 2, Step 3, Nouns and 

adjectives describing 

personal qualities 

 У 

10
. 

10. Extra exercises, Extrareading: 
Poem 

 В 

10

. 
11. Unit 2, Workbook 

practice; Module 

1Review 

 В 

10
. 

12. Module 1 Test, 

Coursework 1 Presentations 

 ПЗ 

1
0. 

 

M
o
d

u
le

 2
, 

F
a
ct

 o
r 

fi
ct

io
n

 

13. Unit 3, Step 1, All in themind  У 

 

4
 О

 +
 3

 В
 

+
 

2
 У

 =
 9

 

1
0. 

14. Unit 3, Step 2, Fears 

andfantasies 

О  

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Број часова 

 

 

за 

обра

ду 

 

 

за 

друге 

типов

е п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

10.  15. Unit 3, Step 3, The importance 

of dreams 

О   

10. 16. Unit3, Extra Exercises, 

Extra reading: 

HauntedBritain 

 В 

10. 17. Unit 3, Workbook practice 

3, Coursework 

 В 
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2Instructions 

11. 18. Unit 4, Step 1, Food forthought О  

11. 19. Unit 4, Step 2, Subject and 

object questions 

 У 

11. 20. Unit 4, Step 3, Fast foodnation О  

11. 21. Extra exercises, Extra 

reading, Make 

Povertyhistory 

 В 

11. 

T
E

S
T

IN
G

 

22. Unit 4, Workbook practice 4, 

Module 2 Review (The 

Preparation for the 

FirstWritten 
Test) 

 У 

2
 У

 +
 1

 П
З

 =
 3

 

11. 23. The First WrittenTest  ПЗ 

11. 24. The Correction of the 

First Written Test, 

Coursework 2 

Presentations 

 У 

11. 

 

M
o
d

u
le

 3
, 

C
h

a
n

g
es

 25. Unit 5, Step 1, In thenews О  

 

2
 О

 +
 4

 В
 

+
 4

 У
 =

 

1
0
 11. 26. Unit 5, Step 2, Present perfect 

+ yet, already; Present perfect 

and past simple 

 У 

12. 27. Unit 5, Step 3, Yellowstone's 

hot secret 

О  

12. 28. Extra exercises, Extra 

reading: Non-stopnews 

 В 
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12. 29. Unit 5, Workbook practice 

5, Coursework 

3instructions 

 В 

12. 30. Unit 6, Step 1,Attachements  У 

12. 31. Unit 6, Step 2, My most 

precious possession 

 У 

12. 32. Unit 6, Step3, On themove  В 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Број часова 

 

 

за 

обра

ду 

 

 

за 

друге 

типов

е п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

12

. 

 33. Unit 6, Workbook practice 

6; Coursework 

3presentations 

 В  

1. 34. Module 3 Review, Extra 

reading: NewZealand 

 У 

1. 

  

M
o

d
u

l

e 
4
, 

Т
а
l

k
in

g
 

p
o
i

n
ts

 

35. Unit 7, Step 1,Celebrations  У 

 

4  О  +  4  В  +  2  У  +  1  П З  =  1 1
 

1. 36. Unit 7, Step 2,They'll be 

getting married 

О  

1. 37. Unit 7, Step 3, Let'scelebrate! О  

1. 38. Extra exercises, Extra 

reading: The number13 

 В 
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1. 39. Unit 7, Workbook practice 

7, Coursework 

4instructions 

 В 

1. 40. Unit 8, Step 1, Secrets andlies О  

2. 41. Unit 8, Step 2, What would 

you do? 

 В 

2. 42. Unit 8, Step 3, Forsale? О  

2. 43. Extra exercises, Extra 

reading: The codetalkers 

 В 

2. 44. Unit 8, Workbook practice 

8, Module 4Review 

 У 

3. 45. Module 4 Test , 

Coursework 4 presentations 

 ПЗ 

3. 

  

M
o
d

u
le

 5
, 
N

ew
 h

o
ri

zo
n

s 

46. Unit 9, Step 1,Journeys О  

 

4
 О

 +
 3

 В
 +

 2
 У

 =
 9

 

3. 47. Unit 9, Step 2, I must get 

my passportrenewed 

О  

3. 48. Unit 9, Step 3, A very long 

bike ride 

 У 

3. 49. Extra exercises; Extra 

reading: Journey intoslavery 

 В 

3. 50. Unit 9, Workbook practice 

9, Coursework 

5instructions 

 В 

3. 51. Unit 10, Step 1, Whoknows? О  

3. 52. Unit 10, Step 2, 

Another 

mysteriousdissapearance

О  
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? 
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за 
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а
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н
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ј 

т
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3.  53. Unit 10, Step 3, 

Amazingcreature 

 У  

3. 54. Extra exercises; Extra 

reading: VictorianBritain 

 В 

4. 

  

T
E

S
T

IN
G

 

55. Unit 10, Workbook practice 

10, Module 4, 5 

Review(Preparation 
for the Second Written Test) 

 У 

 

2
 У

 +
 1

 П
З

 =
 3

 

4. 56. The Second WrittenTest  ПЗ 

4. 57. The Correction of the 

Second Written Test, 

Coursework 5 

Presentations 

 У 

4. 

 

M
o
d

u
le

 6
, 

J
u

st
 

im
a
g
i

n
e 

58. Unit 11, Step 1,Consequences О  

 

3  О  +  3  В  +  4  У  +  1  С  =  1 2
 

4. 59. Unit 11, Step 2, Should 

have done, 

Thirdconditional 

О  

4. 60. Unit 11, Step 3, On theedge  У 

5. 61. Extra exercises, Extra 

reаding: Gandhi 

 В 
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5. 62. Unit 11, Workbook practice 

11, Coursework 6instructions 

 В 

5. 63. Unit 12, Step 1, Happyendings О  

5. 64. Unit 12, Step 2, Reportedspeech  У 

5. 65. Unit 12, Step 3, 

Sending messages 

 У 

5. 66. Extra exercises; 

Coursework 6 Presentations 

 В 

5. 67. Workbook practice 12, 

Module 6 Review 

 У 

5. 68. SayingGoodbye!  С 

Прво полугодиште 12 27 39 

Друго полугодиште 8 21 29 

Укупно 20 48 68 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАШКИ ЈЕЗИК 
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РАЗРЕД: ПЕТИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИЦЕ: НАТАЛИЈА БАЈИЋ, ЂУРЂИЈА ЛУКИЋ, САОА ЖИВИЋ 

 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

 

УТВРЂИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Ппздрављаое 7          4+2 1 7 

2. Уппзнаваое и 

представљаое 

1 6         2+4 1 7 

3. Мпј град  3 3        2+3 1 6 

4. Мпја ппрпдица   4 9 1      4+9 1 14 

5. Щкпла и щкплски прибпр     5 2     3+3 1 7 

6. Хпбији и слпбпдне 

активнпсти 

     2 7    2+6 1 9 

7. Исхрана       2 5   3+3 1 7 

8. Мпја идеална щкпла        3 6 6 2+8+2 3 15 

УКУПНП           62 10 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 
ИСХПДИ 

   ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. - ппздрави и птппздрави кпристећи 
најједнпставијајезишкасредства 

- разумеидајеједнпставнеисказеу 
вези сапсећаоима 

- брпји пд 1 дп12 

- питазабрпјтелефпнаисаппщти свпј 

- преппзнаиименујепредмете 

   ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

 

1. 

 

Ппздрављаое 

кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа 

ДСТ.1.1.14. ДСТ.1.1.17. 

ДСТ.1.1.18., ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое и 

представљаое 

 

 

 

 

 

 

 

кпмпетенцијаза 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама 

ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.6.ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.18.ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.3. ДСТ.1.2.4. 

- разуме једнпставније текстпве кпји се 
пднпсе на ппздрављаое, 
представљаое и тражеое/даваое 
инфпрмацијалишнеприрпде 

- ппздрави и птппздрави, представи 
себе и другпг кпристећи 
једнпставнијајезишкасредства 

- размени једнпставније 
инфпрмације  лишнеприрпде 

- унекпликпвезанихисказасаппщти 
инфпрмацијепсебиидругима 
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     - ппставипитаоезагпдинестарпсти 
ипдгпвпринаоега 

    - брпјипд13дп20 

    - правилнп изгпвара гласпве 
немашкпгалфабетаиспелујеимена 
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3. 

 

 

 

 

Мпј град 

кпмпетенцијаза 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

дигитална кпмпетенција, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама 

ДСТ.1.1.2.ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.8.ДСТ.1.1.9. 

ДСТ.1.1.11.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.23.ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.2.1.ДСТ.1.2.2. 

ДСТ.1.2.4.ДСТ.1.3.2. 

- Преппзна градпве немашкпг 
гпвпрнпгппдрушјаузппмпћ 

визуелнихматеријалаикажеукпјпј се 

државиналазе 

- ппстави питаое п месту 
пребивалищтаипдгпвпринаоега 

- ппставипитаоеувезисадржавпм 
пдакленекппптишеипдгпвприна 
оега 

  кпмпетенција за ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. - наведе шланпвеппрпдице 

- дафпрмулищекраћеисказеп 
свпјпјппрпдици 

- да ппище шланпве ппрпдице 
једнпставним језишкимсредствима 

- фпрмулищеиразумеједнпставне 
изразе кпји се пднпсе на 
ппседпваое иприпаднпст 

- преппзнаипредставикућне 
љубимце 

- брпји дп100 

- питазаценуипружипдгпвпр 
кпристећи се једнпставним 

  целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, 

ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.11. ДСТ.1.1.12. 

  естетишка кпмпетенција, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама 

ДСТ.1.1.14.ДСТ.1.1.17. 

ДСТ.1.1.19.ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.3. 

ДСТ.1.2.4. 

4.    
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 Мпја ппрпдица   језишкимсредствима 
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5. 

 

 

 

 

Щкпла и щкплски прибпр 

кпмпетенцијаза 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, 

естетишка кпмпетенција, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама 

ДСТ.1.1.1.ДСТ.1.1.2. 

ДСТ.1.1.6.ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.18.ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.3. 

ДСТ.1.2.4. 

- преппзнајаиименујущкплски 
прибпр 

- впди кратке дијалпге изажавајући 
мплбу изахтеве 

- разуме кратка и једнпставна 
упутстваиналпгеиреагујенаоих 

- представисвпјущкплукпристећисе 
једнпставнимјезишкимсредствима 

- уштивп ппставипитаоа 

  рад са ппдацима и ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. - разумеифпрмулищеједнпставне 
исказе п слпбпднимактивнпстима 

- ппставља и пдгпвара на 
једнпставнапитаоапхпбијимаи 
слпбпднпмвремену 

- изразивещтинеисппспбнпсти 

- наведе гпдищоадпба 

  инфпрмацијама, 

кпмпетенцијаза 

ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.10. 

  целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, естетишка 

кпмпетенција 

ДСТ.1.1.11.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.18. 

ДСТ.1.1.22.ДСТ.1.1.23. 

6. 
  ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.3.1. 
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ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. 

   ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.5. 

ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.10. 

 Хпбији и слпбпдне 

активнпсти 

 ДСТ.1.1.11.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.18. 

ДСТ.1.1.22.ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.3.1. 
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  рад са ппдацима и ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. - разумеиизражавадппадаоеи 
недппадаое 

- преппзнајеиименујенамирнице 

- упућујеипдгпваранаједнпставна 
питаоаувезисаисхранпм 

- упшислишнпстииразликеунашину 
исхранеуземљамациљнекултуре 

- разумекраћетекстпвеписхрании 
празнишнимпбишајимаземаља 

циљне културе 

- наједнпставаннашиннарушује 
хрануипићеурестпрану 

- преппзна и наведебпје 

  инфпрмацијама, 

кпмпетенцијаза 

ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5.ДСТ.1.1.6. 

  целпживптнп ушеое, 

кпмуникација , сарадоа, 

ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.9. 

ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.1.11. 

  пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.16. 

ДСТ.1.1.18.ДСТ.1.1.19. 

7.  

Исхрана 

пдгпвпран пднпс према 

здрављу, естетишка 

кпмпетенција 

ДСТ.1.1.21. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.1. 
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  рад са ппдацима и ДСТ.1.1.1. ДСТ.1.1.2. - преппзнаинаведещкплске 

  инфпрмацијама, кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, сарадоа, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема 

ДСТ.1.1.6. ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.10.ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.13.ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.18.ДСТ.1.1.23. 

ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2. ДСТ.1.2.3. 

ДСТ.1.2.4. 

предмете 

- наведе дане унедељи 

- размеоује једнпставне исказе кпји 

сепднпсенаизражаваое 

мищљеоа/интереспваоа/дппадаоа 

/ недппадаоа 

8. Мпја идеална щкпла 
  - разуме једнпставне текстпве у 

кпјима се пписујусталне/упбишајене 

    и тренутне радое 

    - ппставипитаоеикажекпликпје 

    сати 

    - разумеифпрмулищекраткеисказе 

    п прпщлпсти кпрситећи се 

    најједнпставнијим језишким 
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    средствима 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ЩЕСТИ 

НАСТАВНИЦЕ: НАТАЛИЈА БАЈИЋ, ЂУРЂИЈА ЛУКИЋ, САОА ЖИВИЋ 

 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

 

УТВРЂИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Мпја ппрпдица 8 1         4+4 1 9 

2. Мпје пкружеое  8 3        4+4+1 2 11 

3. Мпј дан   4 9 3      4+7+1+2 2 16 

4. Планпви за путпваое     3 4 2    5+3 1 9 

5. Планираое прпславе       7 5   6+3+1 2 12 

6. Планираоеипписслпбпднпг 

времена 

       3 6 6 4+6+1+1 3 15 
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УКУПНП           61 11 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мпја ппрпдица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кпмпетенција за целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, естетишка кпмпетенција, 

сарадоа, дигитална кпмпетенција 

ДСТ.1.1.1.  ДСТ.1.1.2.ДСТ.1.1.3. 

ДСТ.1.1.4.  ДСТ.1.1.5.ДСТ.1.1.6. 

ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.11.  ДСТ.1.1.12.ДСТ.1.1.14. 

ДСТ.1.1.15.  ДСТ.1.1.16.ДСТ.1.1.17. 

ДСТ.1.1.19.  ДСТ.1.1.20.ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.1.22. ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2.  ДСТ.1.2.3.ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.2.1.1.  ДСТ.2.1.2.ДСТ.2.1.3. 

ДСТ.2.1.4.  ДСТ.2.1.5.ДСТ.2.1.6. 

ДСТ.2.1.7. ДСТ.2.1.9. ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.16.  ДСТ.2.1.17.ДСТ.2.1.18. 

ДСТ.2.1.19.  ДСТ.2.1.20.ДСТ.2.1.21. 

ДСТ.2.1.25.  ДСТ.2.1.27.ДСТ.2.1.28. 

- наведе шланпве 
ппрпдице 

- дафпрмулищекраће 
исказе п свпјпј 
ппрпдици 

- да ппище шланпве 
ппрпдице једнпставним 
језишкимсредствима 

- фпрмулище и разуме 
једнпставне изразе кпји 
се пднпсе на 
ппседпваое и 
припаднпст 

- даједнпставним 
изразима искаже 
дппадаое и 
недппадаое 

- данаведезанимаоа 
шланпваппрпдице 
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ДСТ.2.1.29. ДСТ.2.1.30. ДСТ.2.2.1. 

ДСТ.2.2.2.  ДСТ.2.2.3.ДСТ.2.2.4. 

ДСТ.3.1.1.  ДСТ.3.1.2.ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.4. ДСТ.3.1.6. ДСТ.3.1.13. 

ДСТ.3.1.14.  ДСТ.3.1.15.ДСТ.3.1.16. 

ДСТ.3.1.18.  ДСТ.3.1.20.ДСТ.3.1.23. 

ДСТ.3.1.24. ДСТ.3.2.1. ДСТ.3.2.2. ДСТ. 

3.2.3. ДСТ.3.2.4. ДСТ.3.3.2. 

    - данаведеиппище 

кућнељубимце 
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ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.1.3. ДСТ.1.1.4. 

- ппищесвпјеместп 

станпваоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мпје пкружеое 

 

 

 

 

 

 

кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникација, 

пдгпвпранпднпспремапкплини, 

пдгпвпранпднпспремаздрављу, 

сарадоа, дигиталнакпмпетенција 

ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.9. 

ДСТ.1.1.10.  ДСТ.1.1.12.ДСТ.1.1.13. 

ДСТ.1.1.14.  ДСТ.1.1.15.ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.20.  ДСТ.1.1.21.ДСТ.1.1.22. 

ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2.  ДСТ.1.2.3.ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.2.1.1.  ДСТ.2.1.2.ДСТ.2.1.3. 

ДСТ.2.1.4.  ДСТ.2.1.5.ДСТ.2.1.6. 

ДСТ.2.1.7. ДСТ.2.1.9. ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.16.  ДСТ.2.1.17.ДСТ.2.1.18. 

ДСТ.2.1.19.  ДСТ.2.1.20.ДСТ.2.1.21. 

ДСТ.2.1.23.  ДСТ.2.1.25.ДСТ.2.1.27. 

ДСТ.2.1.28.  ДСТ.2.1.29.ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.1.  ДСТ.2.2.2.ДСТ.2.2.3. 

ДСТ.2.2.4.  ДСТ.2.3.1.ДСТ.2.3.2. 

- ппищепрпстпријеи 
намещтај 

- саппщтава кратке 
инфпрмације п кућним 
ппслпвима 

- разумеиисказује 
мплбеиупутства 

- разуме и упућује 
једнпставнемплбеи 
захтевеиреагујена 
оих 

- разуме, даје и следи 
једнпставна упутства у 
вези са упбишајеним 
ситуацијамаиз 

свакпдневнпг живпта 

- даискажегдесещта 
налази 
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ДСТ.3.1.1.  ДСТ.3.1.2.ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.4. ДСТ.3.1.6. ДСТ.3.1.13. 

ДСТ.3.1.14.  ДСТ.3.1.15.ДСТ.3.1.16. 

ДСТ.3.1.18.  ДСТ.3.1.20.ДСТ.3.1.21. 

ДСТ.3.1.23.  ДСТ.3.1.24.ДСТ.3.1.25. 

ДСТ.3.1.26. ДСТ.3.1.27. ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.2.2.ДСТ.3.2.3.ДСТ.3.2.4. 

ДСТ.3.3.2. 
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   ДСТ.1.1.2.  ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5.  ДСТ.1.1.7.ДСТ.1.1.8. 

- даппищесвпјудневну 

рутину 

   
ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.1.12. 

ДСТ.1.1.15. ДСТ.1.1.16. ДСТ.1.1.19. 

ДСТ.1.1.20. ДСТ.1.1.21.ДСТ.1.1.22. 

ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

- разуме и упућује 

једнпставне мплбе и 

предлпгеиреагујена оих 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Мпј дан 

 

 

 

 

кпмпетенција за ушеое, естетишка 

кпмпетенција, кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс према здрављу, 

рещаваое прпблема, сарадоа, 

дигитална кпмпетенција 

ДСТ.1.2.2.  ДСТ.1.2.3.ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.1.  ДСТ.2.1.1.ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.3.  ДСТ.2.1.4.ДСТ.2.1.6. 

ДСТ.2.1.7. ДСТ.2.1.9. ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.14.  ДСТ.2.1.16.ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.18.  ДСТ.2.1.19.ДСТ.2.1.20. 

ДСТ.2.1.21.  ДСТ.2.1.22.ДСТ.2.1.24. 

ДСТ.2.1.25.  ДСТ.2.1.26.ДСТ.2.1.27. 

ДСТ.2.1.28.  ДСТ.2.1.29.ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.1.  ДСТ.2.2.2.ДСТ.2.2.3. 

- захвали се и извини 
кпристећи једнпставна 
језишкасредства 

- ппище сталне, 
упбишајенеитренутне 
дпгађаје/ активнпсти 
кпристећинекпликп 

везаних исказа 

- разуме једнпставне 
текстпве у кпјима се 
пписују сталне, 
упбишајенеитренутне 
радое. 

- дапитаикажекпликп 
јесати 
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ДСТ.2.2.4.  ДСТ.2.3.1.ДСТ.3.1.1. 

ДСТ.3.1.2.  ДСТ.3.1.3.ДСТ.3.1.4. 

ДСТ.3.1.6. ДСТ.3.1.7. ДСТ.3.1.13. 

ДСТ.3.1.14.  ДСТ.3.1.15.ДСТ.3.1.16. 

ДСТ.3.1.18.  ДСТ.3.1.19.ДСТ.3.1.20. 

ДСТ.3.1.21.  ДСТ.3.1.23.ДСТ.3.1.24. 

ДСТ.3.1.25.  ДСТ.3.1.26.ДСТ.3.1.27. 

ДСТ.3.2.1.ДСТ.3.2.2.ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

    - даједнпставним 

изразима искаже дппадаое 

и недппадаое 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планпви за путпваое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кпмпетенција за ушеое, кпмуникација, 

рещаваое прпблема, сарадоа, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама 

ДСТ.1.1.2.  ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5.  ДСТ.1.1.7.ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.19. ДСТ.1.1.20. ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.1.22. ДСТ.1.1.23. ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.2.1. 

ДСТ.1.2.2.  ДСТ.1.2.3.ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.2.1.1.  ДСТ.2.1.2.ДСТ.2.1.3. 

ДСТ.2.1.4.  ДСТ.2.1.6.ДСТ.2.1.7. 

ДСТ.2.1.9. ДСТ.2.1.10. ДСТ.2.1.11. 

ДСТ.2.1.16.  ДСТ.2.1.17.ДСТ.2.1.18. 

ДСТ.2.1.19.  ДСТ.2.1.20. ДСТ.2.1.22. 

ДСТ.2.1.23.  ДСТ.2.1.24.ДСТ.2.1.25. 

ДСТ.2.1.26.  ДСТ.2.1.28.ДСТ.2.1.29. 

ДСТ.2.1.30. ДСТ.2.1.31. ДСТ.2.2.1. 

ДСТ.2.2.2. ДСТ.2.2.3. ДСТ.2.2.4. 

- да искаже свпје 
планпве путпваоа (где, 
када ишиме) 

- ппищеспецифишне 
прпстпрнепднпсеи 

велишине једнпставним, везаним 

исказима 

- разуме једнпставна 
питаоаипбавещтеоа 
кпја се пднпсе на 
пплпжајпредметаи 

бића у прпстпру, правац оихпвпг 

кретаоа и да пдгпвпри на оих. 
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   ДСТ.3.1.1.  ДСТ.3.1.2.ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.4.  ДСТ.3.1.6.ДСТ.3.1.7. 

ДСТ.3.1.13.  ДСТ.3.1.14.ДСТ.3.1.15. 

ДСТ.3.1.16.  ДСТ.3.1.18. ДСТ.3.1.19. 

ДСТ.3.1.20.  ДСТ.3.1.21.ДСТ.3.1.23. 

- размениисаппщти 

једнпставнеисказеу 

везисасвпјимитуђим планпвима 

инамерама 

   ДСТ.3.1.24. ДСТ.3.1.25. ДСТ.3.1.26. 

ДСТ.3.1.27. ДСТ.3.2.1. ДСТ.3.2.2. 

ДСТ.3.2.3. ДСТ.3.2.4. 

- упути и разуме 

једнпставне предлпге и 

дапдгпвпринаоих 
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   ДСТ.1.1.2. ДСТ.1.1.3. - разуме и упути 
пригпдну шеститку/ 
ппзивницуипдгпвпри 
наоу 

- пружи пдгпварајући 
изгпвпр  илипправдаое 

- захвали се извини 
кпристећи једнпставна 
језишкасредства 

- затражиипружикраткп 
пбавещтеое 

- разуме једнпставне 
исказекпјисепднпсе на 
изражаваое 
дппадаоа и 
недппадаоаувезиса 
пдећпм. 

- разумеиупутисавети 
пдгпвпри наоега 

   ДСТ.1.1.4. ДСТ.1.1.5. ДСТ.1.1.7. 

   ДСТ.1.1.8. ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. 

ДСТ.1.1.15.  ДСТ.1.1.16.ДСТ.1.1.17. 

ДСТ.1.1.18.  ДСТ.1.1.19.ДСТ.1.1.20. 

ДСТ.1.1.21.  ДСТ.1.1.22.ДСТ.1.1.23. 

   ДСТ.1.1.24. ДСТ.1.2.1. 

   ДСТ.1.2.2.  ДСТ.1.2.3.ДСТ.1.2.4. 

ДСТ.1.3.1.  ДСТ.2.1.1.ДСТ.2.1.2. 

 

 

5. 

 

 

Планираое прпславе 

кпмпетенција за ушеое, кпмуникација, 

рещаваое прпблема, сарадоа, 

предузимљивпст и пријентација ка 

преузетнищтву, рад са ппдацима и 

инфпрмацијама, дигитална 

кпмпетенција, естетишка кпмпетенција 

ДСТ.2.1.3.  ДСТ.2.1.4.ДСТ.2.1.6. 

ДСТ.2.1.7.  ДСТ.2.1.8.ДСТ.2.1.9. 

ДСТ.2.1.11.  ДСТ.2.1.16.ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.18.  ДСТ.2.1.19.ДСТ.2.1.20. 

ДСТ.2.1.21.  ДСТ.2.1.22.ДСТ.2.1.23. 

ДСТ.2.1.25.  ДСТ.2.1.26.ДСТ.2.1.28. 

ДСТ.2.1.29. ДСТ.2.1.30. ДСТ.2.2.1. 
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ДСТ.2.2.2.  ДСТ.2.2.3.ДСТ.2.2.4. 

ДСТ.3.1.1.  ДСТ.3.1.2.ДСТ.3.1.3. 

ДСТ.3.1.4. ДСТ.3.1.6. ДСТ.3.1.13. 

ДСТ.3.1.14. ДСТ.3.1.15. ДСТ.3.1.16. 

   ДСТ.3.1.18.  ДСТ.3.1.19.ДСТ.3.1.20. 

ДСТ.3.1.21.  ДСТ.3.1.23.ДСТ.3.1.24. 

ДСТ.3.1.25.  ДСТ.3.1.26.ДСТ.3.1.27. 

ДСТ.3.2.1. ДСТ.3.2.2. ДСТ. 3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планираое и ппис слпбпднпг 

времена 

 

 

 

 

 

 

 

 

кпмпетенција за ушеое, кпмуникација, 

рещаваое прпблема, сарадоа, 

дигитална кпмпетенција 

ДСТ.1.1.2.  ДСТ.1.1.3.ДСТ.1.1.4. 

ДСТ.1.1.5.  ДСТ.1.1.7.ДСТ.1.1.8. 

ДСТ.1.1.9. ДСТ.1.1.10. ДСТ.1.1.15. 

ДСТ.1.1.19.  ДСТ.1.1.20.ДСТ.1.1.21. 

ДСТ.1.1.22.  ДСТ.1.1.23.ДСТ.1.1.24. 

ДСТ.1.3.1.  ДСТ.2.1.1.ДСТ.2.1.2. 

ДСТ.2.1.3.  ДСТ.2.1.4.ДСТ.2.1.6. 

ДСТ.2.1.7. ДСТ.2.1.9. ДСТ.2.1.10. 

ДСТ.2.1.11.  ДСТ.2.1.16.ДСТ.2.1.17. 

ДСТ.2.1.18.  ДСТ.2.1.19.ДСТ.2.1.20. 

ДСТ.2.1.22.  ДСТ.2.1.25.ДСТ.2.1.26. 

ДСТ.2.1.28.  ДСТ.2.1.29.ДСТ.2.1.30. 

ДСТ.2.2.1.  ДСТ.2.2.2.ДСТ.2.2.3. 

ДСТ.2.2.4.  ДСТ.3.1.1.ДСТ.3.1.2. 

ДСТ.3.1.3.  ДСТ.3.1.4.ДСТ.3.1.6. 

ДСТ.3.1.13.  ДСТ.3.1.14.ДСТ.3.1.15. 

- разуме,тражиидаје 
пбавещтеоа п 
хрпнплпщкпм времену и 
метепрплпщким 
приликама кпристећи 
једнпставна језишка 
средства 

- ппище дневни и 
недељни расппред 
слпбпднихактивнпсти 

- саппщтищтапланираи 
намерава 

- разуме, размеоује и 
пписује у некпликп 
краћихвезанихисказа 
дпгађајеизпрпщлпсти 
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ДСТ.3.1.16.  ДСТ.3.1.18.ДСТ.3.1.19. 

ДСТ.3.1.20.  ДСТ.3.1.21.ДСТ.3.1.22. 

ДСТ.3.1.23.  ДСТ.3.1.24.ДСТ.3.1.25. 

ДСТ.3.1.26. ДСТ.3.1.27. ДСТ.3.2.1. 

ДСТ.3.2.2. ДСТ. 3.2.3. ДСТ.3.2.4. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: СЕДМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИЦЕ: НАТАЛИЈА БАЈИЋ, ЂУРЂИЈА ЛУКИЋ, САОА ЖИВИЋ 

 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

 

УТВРЂИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Мпдул 5: Meine Erlebnisse 8 9 7 2       14+14 8 36 

2. Мпдул 6: Meine Welt, deine Welt    7 6 4 9 8 6 6 16+12 8 36 

УКУПНП           56 16 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1.    – размени једнпставније 
инфпрмације лишне 
прирпде; 

– у некпликп везаних 
исказа саппщти 
инфпрмацијепсебии 
другима; 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоаи 

збиваоа; 

– ппищеиуппредижива 
бића, предмете, места, 
ппјаве,радое,стаоаи 
збиваоа кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме једнпставније 
предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпстиипдгпвпри 

    

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

   1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.9. 

   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

   1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

   1.1.16.1.1.17. 1.1.20. 

   1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

   1.1.24. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

  -дигитална кпмпетенција 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.11.1. 

  -рад са ппдацима и 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 
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Мпдул5:MeineErlebnisse(Слпбпднпвреме, 

забава,разпнпда,хпбији;путпваоа;сппрт) 

инфпрмацијама 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за ушеое 

-сарадоа 

-пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-естетишка кпмпетенција 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 2.1.12. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 2.2.1. 

2.2.2.2.2.3.2.3.2.2.3.8. 

3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.6. 

наоихузпдгпварајуће 
пбразлпжеое; 

– упутипредлпге,савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти кпристећи 
ситуаципнп прикладне 
кпмуникаципнемпделе; 

– затражи и пружи 
дпдатнеинфпрмацијеу 
вези са предлпзима, 
саветимаиппзивимана 

   3.1.8. 3.1.9. 3.1.14. 3.1.16. 

   3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

   3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

   3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

   3.3.2. 
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    заједнишке активнпсти; 

– разуме упбишајене 
мплбеизахтевеи 
реагује наоих; 

– упути упбишајене мплбе 
изахтеве; 

– разуме једнпставније 
текстпвеукпјимасе 
пписују радое и 
ситуације у 
садащопсти; 

– размени ппјединашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација у 
низу кпје се пднпсе на 
радоеусадащопсти; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују искуства, 
дпгађаји и сппспбнпсти 
упрпщлпсти; 

– размени ппјединашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација у 
низу п искуствима, 
дпгађајима и 
сппспбнпстима у 
прпщлпсти; 

– ппище некпликп краћих, 
везанихисказа 

искуства, дпгађај из 
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прпщлпсти; 

– разуме једнпставније 
исказекпјимасетражи 
мищљеоеиреагујена 

оих; 
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    изражава мищљеое и даје 

краткп пбразлпжеое. 

2.    – разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоаи 

збиваоа; 

– ппищеиуппредижива 
бића, предмете, места, 
ппјаве,радое,стаоаи 
збиваоа кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме једнпставније 
текстпвеукпјимасе 
пписују радое и 
ситуације у 
садащопсти; 

– разуме једнпставније 
текстпвеукпјимасе 
пписујусппспбнпстии 
умећа; 

– размени ппјединашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација у 
низу кпје се пднпсе на 
радоеусадащопсти; 

– ппище радое, 

    

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

   1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.9. 

   1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

  

 

 

Мпдул6:MeineWelt,deineWelt(Хигијена; стерептипи 

и уппређиваое култура;куппвина) 

-радсаппдацимаи 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпмдрущтву 

-кпмпетенција  заушеое 

-сарадоа 

1.1.14. 1.1.15.1.1.16. 

1.1.17.1.1.18.1.1.20. 

1.1.21.1.1.22.1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4.1.3.1.1.3.2.2.1.1. 

2.1.4.2.1.6.2.1.7.2.1.9. 

2.1.11.2.1.12.2.1.16. 

2.1.17.2.1.19.2.1.20. 
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-естетишка кпмпетенција 2.1.21.2.1.23.2.1.26. 

2.1.27.2.1.28.2.1.29. 

2.1.30. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

сппспбнпстииумећа 
кпристећи некпликп 
везанихисказа; 

– разуме једнпставнија 
питаоакпјасепднпсе на 
пријентацију/пплпжај 
предметаибићау 

   2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 

   3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 

   3.1.9. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 

   3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

   3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

   3.1.24. 3.1.2. 3.2.2. 3.2.3. 

   3.3.2. 
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    прпстпру и правац кретаоа 

и пдгпвпри на оих; 

– затражи и разуме 
пбавещтеоа п 
пријентацији/пплпжају 
предмета и бића у 
прпстпру и правцу 
кретаоа; 

– ппище правац кретаоа и 
прпстпрне пднпсе 
једнпставним, везаним 
исказима; 

– изразидппадаоеи 
недппадаое уз 
једнпставнп 
пбразлпжеое; 

– разуме једнпставније 
изразекпјисепднпсена 
кплишину ицену; 

– питаисаппщтикпликп 
нешега има/нема, 
кпристећи једнпставнија 
језишкасредства; 

пита/каже/израшуна кпликп 

нещтп кпщта. 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

296  



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

297  

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПСМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИЦЕ: НАТАЛИЈА БАЈИЋ, ЂУРЂИЈА ЛУКИЋ, САОА ЖИВИЋ 

 

 

 

 

Наставна тема 

 

Садржаји 

Фпнд шаспва Време Активнпсти  

Праћеое ппстигнућа П У ∑  Наставника Ушеника 

 

 

 

Berufe, Reisen, 

Märchen 

 

Врсте занимаоа ▪ Зависне 

решенице са dass , wenn и als ▪ 

претерит: правилни и неправилни 

глагпли▪писаоеписма▪генитив▪ 

фпрма бајке (препришаваое и 

писаое)▪фпрмулисаоехипптеза▪ 

ушеое странпг језика у 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

33 

 

IX X XI 

XII 

Рукпвпдирадпмна 

шасу,задаје 

предвиђене 

активнпстиипрати 

тпкоихпвеизраде 

и/или извпђеоа, 

ппдстише ушенике 

 

Раде задате 

активнпсти, 

пдгпварају на 

питаоа 

наставника, 

ппстављају 

питаоа 

 

▪ усменипдгпвпри 

▪ дпмаћизадаци 

▪ писменизадатак 

▪ тест 
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инпстранству на гпвпрну/писану 

прпдукцију, 

ппмаже приликпм 

усменпг 

изражаваоа, 

пхрабрује, 

ппхваљује, прати 

напредак ушеника, 

пбезбеђује 

дпдатни материјал у 

вези са пдређенпм 

темпм, задаје и 

прегледа 

наставнику, 

усменп и 

писменп се 

изражавају на 

немашкпм 

језику, изнпсе 

свпј став и 

запажаоа, раде 

писмене 

прпвере и 

диктате, раде 

дпмаће задатке. 

 

 

 

Medien, Umwelt, 

Gesellschaft 

Фпрмащкплскихнпвина(ппјмпвии 

жаргпни младих) ▪ тумашеое 

статистишких ппдатака ▪ 

спрпвпђеое анкете ▪ защтита 

живптне пкплине (нашини/струшни 

ппјмпви) ▪ заменице einige, 

manche, beide, alle… ▪ зависне 

решенице obwohl ▪ глагпли кпји 

захтевајупредлпге▪питаоаFür 

wen/Mitwem? 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

22 

 

I II III 

IV 

 

▪ усменипдгпвпри 

▪ дпмаћизадаци 

▪ диктат 

▪ тест 
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Landeskunde 

 

Уппзнаваое са гепграфским и 

културним пдликама једне пд 

држава немашкпг гпвпрнпг ппдрушја 

– Аустрија и Щвајцарска 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

IV V 

дпмаће задатке.  ▪ усменипдгпвпри 

▪ писменизадатак 

▪ дпмаћизадаци 

▪ писменизадатак 

 

Alltägliches 

Усаврщаваое кпмуникативних 

вещтина: слущаое, шитаое, 

писаое и усмена интеракција 

(дијалпг, интервју) 

 

- 

 

7 

 

7 

 

V VI 

▪ усменипдгпвпри 

▪ дпмаћизадаци 

▪ тест 

 

 

 

 

 

Наставна тема 

 

Циљеви 

 

Исхпди/ппстигнућа 
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Berufe, Reisen, Märchen 

Псппспбити ушенике да ппставе једни другима питаое п 

занимаоу,хпбију,сппрту,свпјимпланпвима▪Псппспбљаваое 

ушеникадаупптребејезишкуструктуруwollen...werden,назив

е занимаоа,даппищуисте▪Ушеникзнадаупптребиименицуу 

генитиву▪Увпђеоезависнерешеницесавезникпмdass, 

вежбаоеправилнеупптребеуразгпвпрувпдећирашунапреду 

решиурешеници▪Псппспбитиушеникадаразумепрпшитани 

текст и да дискутује п пспби п кпјпј се гпвпри у тексту ▪ 

Псппспбитиушеникедакпристевпкабуларнатемузанимаоауз 

кприщћеоепрезентаглагпла,зависнихрешеница▪Псппспбити 

ушеникедакпристевпкабуларнатемуушеоастранпгјезика

у инпстранству, да фпрмулищу хипптезе ▪ Ушеник усваја 

зависну 

временскурешеницусавезникпмWENNиоенуупптребуу 

усменпмиписменпмизражаваоу 

Ушеникушидаппищедпгађај(будућииликпјисевећпдиграп)▪ 

Ушенициусвајајувпкабуларвезанзапписиваоезнаменитпстиу 

некпмграду▪Ушеницисеусвајајувпкабуларнатемубајки▪ 

Ушеникзнадаппставипитаоесагпвпрникуoзанимаоу, 

хпбију▪Ушеникзнадавпдидијалпгнанемашкпмјезику,да 

каже/ппищедатазанимаоа▪Ушеникзнадавпдидијалпгна 

немашкпмјезикукпристећифпрмеугенитиву▪Ушеникзнада 

преппзна зависне решенице са везникпм dass, да их 

правилнпупптребиуразгпвпрувпдећирашунапредурешиу 

решеници▪Ушеникјеустаоударазумепрпшитанитекстида 

каже п пспби из текста щта ради ▪ Ушеник зна да впди 

дијалпг на немашкпм језику на тему занимаоа уз 

кприщћеое презента глагпла и зависних решеница ▪ 

Ушеник уме да 

преппзназависнувременскурешеницусавезникпмWENNи 

дајеупптребиуусменпмиписменпмизражаваоу▪Ушеник 

знадаппищедпгађај(будућииликпјисевећпдиграп)▪ 

УшеницисууппзнализнаменитпстиглавнпгградауЕнглескпј 

▪ Ушеникпреппзнајевпкабуларнатемубајкеиупптребљава 

гаускладусакпнкретнпмситуацијпм,напищесаставна 

пснпвуппнуђенелексике▪Ушеникзнадаправилнпупптреби 
претерит, да представе пспбе ▪ Ушеник мпже да разуме 
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 Ушенициусвајајуиувежбавајупрезент,перфекатипретерит 

правилнихинеправилнихглагпла▪Увежбаваоеразумеваоа 

аутентишнихситуацијананемашкпмјезику–разумеваое 

приликпм слущаоа ишитаоа 

аутентишнеситуацијенаглпбалнпм,селективнпми 

детаљнпмнивпуприслущаоуишитаоу 

 

 

 

 

 

Medien, Umwelt, 

Gesellschaft 

 

Псппспбитиушеникедаразумејутекстнанемашкпмјезику– 

разумеваое приликпм слущаоа и шитаоа, да дискутују п 

прпшитанпм ▪ Ушеници усвајају претерит глагпла, оихпва 

знашеоаиправилаупптребеурешеници▪Ушеникусваја 

впкабуларнатемузащтитапкплине▪Псппспбитиушеникада 

преппзна зависну решеницу и правилп реда реши у решеници ▪ 

Пбнављаое упптребе везника OB, W-Wort и DASS ▪ 

Вежбаое 

преппзнаваоаједнпставнеусменеиписменеппруке,ступаоау 

дијалпг,изгпвара,реагпваоанавербалнпилиневербалнп 

ппстављенапитаоаувезисакпнкретнпмситуацијпм▪Ушеници 

сеуппзнајусарекцијпмглагпла,заменишкимприлпгпм 

Ушеникзнадапреппзнавпкабуларнатемупбрађивануна 

претхпдним шаспвима ▪ Ушеник уме да упптреби претерит 

пригпвпруиписаоу▪Ушеникзнадакпристивпкабуларна тему 

защтита пкплине ▪ Ушеник зна да впди дијалпг на 

немашкпм језику упптребљавајући OBWOHL зависне 

решенице▪Ушеникзнадакпристипрезент,футур,перфекат и 

претерит у OB, W-Wort и DASS зависним пбјекатским 

решеницама▪Ушеникзнадакпристивпкабуларнатему 

soziales Engagment ▪ Ушеник зна да кпристи зависне 

решенице,глагплесапредлпзима▪Ушеникзнадакпристи 

впкабулар на тему soziales Engagment ▪ Ушеник зна да 

кпристизависнерешенице,глагплесапредлпзима▪Ушеник 

преппзнајеглагплесапредлпзима,заменишкеприлпге,зна да 

их упптреби укпмуникацији 

 

 

Landeskunde 

 

Ушениксеуппзнајесагепграфскимикултурнимпдликамаједне 

пддржаванемашкпггпвпрнпгппдрушја–Аустрија▪Ушениксе 

уппзнајесагепграфскимикултурнимпдликамаједнепддржава 

немашкпггпвпрнпгппдрушја–Щвајцарска 

Ушеници су уппзнали знаменитпсти једне пд држава 

немашкпггпвпрнпгппдрушја▪Ушеницизнајуисправнпда 

кпристепредлпге,глагплскавременаприликпмпписиваоа 

држава▪Ушеницизнајудаискажурадоуубудућемвремену, 

даискажурадоуупрпщлпмвременуиданаушенесадржаје 

разумејуиприменеукпмуникацијииписменпмизражаваоу 
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Alltägliches 

 

Псппспбити ушенике да разумеју аутентишне ситуације на 

немашкпм(разумеваоеприликпмслущаоаишитаоа)▪Ушенике 

псппспбитидасесналазеуразлишитимситуацијамаустранпј 

земљи 

Ушеник зна да ппстави питаое и да пдгпвпр на тему 

пбрађенунапретхпднимшаспвима,дапреппзнавезникеза 

временске решенице и да их правилнп упптреби у 

кпмуникацијикапипретеритглагпла▪Ушеникмпжеда 

разумеаутентишнеситуацијенаглпбалнпм,селективнпми 

детаљнпмнивпуприслущаоуишитаоу 

 

 

 

Наставна тема 
Брпј 

шаспва 
Учбенишка литература 

Кпрелација са другим 

предметима 

Пријентаципнп 

време 
Наппмена 

    IX  

 

Berufe, Reisen, Märchen 

 

33 

 

 

Wir 4 

Српски језик 

Грађанскп васпитаое 

Гепграфија 

X 

XI XII 

 

 

Medien, Umwelt, Gesellschaft 

 

 

22 

 

Немашкијезикза8.разред 

пснпвнещкпле 

Учбеник,раднасвескаиCDза шетврту 

гпдинуушеоа 

Српски језик 

Биплпгија Ликпвна 

култура 

I II III 

IV 

 

  Српски језик   
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Landeskunde 

 

6 

Аутпри:ЂпрђпМпта,Драгана Бппс 

Издаваш: Клетт, Бепград, 2013. 

Грађанскп васпитаое 

Гепграфија 

IV V 

   Музишка култура  

Alltägliches 7 
 

Српски језик 
V 

VI 
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ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  

РАЗРЕД: VI 

НАСТАВНИK:Таоа Милутинпвић 

 

Редни 

брпј 

Тематска пбласт Месец Пбрада Утврђиваое Укупнп 

  IX X XI  XII I II III IV V VI    

1.  Ппрпдица и уже друщтвенп пкружеое 

(пријатељи, суседи, наставници) 

8            8 

2.  Живи свет – прирпда,љубимци, 

пшуваое живптне средине, екплпщка 

свест 

 4           4 

3.  Слпбпднп време - забава, разпнпда, 

хпбији и сппрт 

 

 6 6          12 

4.  
Исхрана и гастрпнпмске навике 

  2 8         10 

5.  Прпфесипнални живпт (изабрана 

будућа струка), планпви везани за 

будуће занимаое 

    7 4       11 
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6.  Мпда и пблашеое       8 4     12 

7.  Превпзна средства        4 2    6 

8.  Путпваоа         4 2   6 

9.  Гепграфске пспбенпсти 

 

         3   3 

УКУПНП  8 10 8 8 7 4 8 8 6 5   72 

 

Исхпди 
Пп заврщетку разреда ушеник ће 
бити у стаоу да: 

Ппщте међупредметне 
кпмпетенције 

Назив теме/садржаји Стандарди 

 
- разуме једнпставније текстпве 

кпји се пднпсе на 
ппздрављаое, представљаое 
и тражеое/даваое 
инфпрмација лишне прирпде; 

- ппздрави и птппздрави, 
представи себе и другпг 
кпристећи једнпставнија 
језишка средства; 

- ппстави и пдгпвпри на 
једнпставна питаоа лишне 
прирпде; 

- у некпликп везаних исказа 
саппщти инфпрмације п себи 
и другима; 

кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

Ппрпдица и уже друщтвенп 
пкружеое (пријатељи, суседи, 
наставници) 

ДСТ 1.1.1 
ДСТ 1.1.2 
ДСТ 1.1.6 
ДСТ 1.1.11 
ДСТ 1.1.12 
ДСТ 1.1.17 
ДСТ 1.1.19 
ДСТ 2.1.5 
ДСТ 2.1.6 
ДСТ 2.1.17 
ДСТ 2.1.19 
ДСТ 2.1.27 
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- разуме једнпставан ппис 
пспба, биљака, живптиоа, 
предмета, места, ппјaва 

- ппище карактеристике бића, 
предмета, ппјава и места 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 
 

 
 
- разуме једнпставан ппис 

пспба, биљака, живптиоа, 
предмета, ппјaва или места; 

- ппище карактеристике бића, 
предмета, ппјава и места 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

 

 Живи свет – прирпда,љубимци, 
пшуваое живптне средине, 
екплпщка свест 

ДСТ 1.1.6 
ДСТ 1.1.9 
ДСТ 1.1.14 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.14 
ДСТ 2.1.19 
ДСТ 2.1.27 

- разуме једнпставне предлпге 
и пдгпвпри на оих; 

- упути једнпставан предлпг; 
- пружи пдгпварајући изгпвпр 

или пдгпварајуће пправдаое; 
- разуме једнпставне мплбе и 

захтеве и реагује на оих; 
- упути једнпставне мплбе и 

захтеве; 
- затражи и пружи краткп 

пбавещтеое; 
- захвали се и извини се 

кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- саппщти кратку ппруку кпјпм 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

Слпбпднп време - забава, 
разпнпда, хпбији и сппрт 
 

ДСТ 1.1.2 
ДСТ 1.1.7 
ДСТ 1.1.11 
ДСТ 1.1.12 
ДСТ 1.1.15 
ДСТ 1.1.23 
ДСТ 1.1.24 
ДСТ 1.2.4 
ДСТ 1.3.1 
ДСТ 2.1.4 
ДСТ 2.1.5 
ДСТ 2.1.7 
ДСТ 2.1.9 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.16 
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се захваљује; 
- разуме једнпставне текстпве у 

кпјима се пписују сталне, 
упбишајене и тренутне радое; 

- размени инфпрмације кпје се 
пднпсе на ппис дпгађаја и 
радои у садащопсти; 

- ппище сталне, упбишајене и 
тренутне дпгађаје/ активнпсти 
кпристећи некпликп везаних 
исказа; 

- разуме краће текстпве у 
кпјима се пписују дпгађаји у 
прпщлпсти; 

- размени инфпрмације у вези 
са дпгађајима у прпщлпсти; 

- ппище у некпликп краћих, 
везаних исказа дпгађај из 
прпщлпсти; 

- разуме једнпставна 
пбавещтеоа п хрпнплпщкпм 
времену и метепрплпщким 
приликама; 

- тражи и даје инфпрмације п 
хрпнплпщкпм времену и 
метепрплпщким приликама 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- ппище дневни/недељни 
расппред активнпсти; 
 

ДСТ 2.1.17 
ДСТ 2.1.28 
ДСТ 2.1.29 
ДСТ 2.1.20 
ДСТ 2.1.19 
ДСТ 2.1.27 
ДСТ 2.2.2 
ДСТ 2.3.1 
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- разуме свакпдневне изразе 
у вези са неппсредним и 
кпнкретним жељама, 
пптребама, псетима и 
псећаоима и реагује на 
оих; 

- изрази пснпвне жеље, 
пптребе, псете и псећаоа 
кпристећи једнпставна 
језишка средства; 

- разуме једнпставне изразе 
кпји се пднпсе на кплишину 
нешега; 

- пита и саппщти кпликп 
нешега има/нема, 
кпристећи једнпставна 
језишка средства; 

- пита/каже/израшуна кпликп 
нещтп кпщта; 

- састави списак за куппвину; 
- на једнпставан нашин 

затражи артикле у 
прпдавници и наруши јелп 
и/или пиће у рестпрану; 

- изрази кплишину у најщире 
заступљеним мерама 
(грами, килпграми...) 

 

- разуме једнпставан ппис 
пспба, биљака, живптиоа, 

кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према здрављу, рад са ппдацима 
и инфпрмацијама,  сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

Исхрана и гастрпнпмске навике ДСТ 1.1.1 
ДСТ 1.1.2 
ДСТ 1.1.4 
ДСТ 1.1.9 
ДСТ 1.1.14 
ДСТ 2.1.1 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.18 
ДСТ 2.1.21 
ДСТ 2.1.23 
ДСТ 2.1.28 
ДСТ 2.1.29 
ДСТ 2.2.3 
ДСТ 2.3.1 
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предмета, ппјaва или места; 
- ппище карактеристике 

бића, предмета, ппјава и 
места кпристећи 
једнпставна језишка 
средства; 

- пружи пдгпварајући 
изгпвпр или пдгпварајуће 
пправдаое; 

- разуме једнпставне мплбе и 
захтеве и реагује на оих; 

- упути једнпставне мплбе и 
захтеве; 

- затражи и пружи краткп 
пбавещтеое; 

- захвали се и извини се 
кпристећи једнпставна 
језишка средства; 

- разуме и следи једнпставна 
упутства у вези с 
упбишајеним ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 

- даје једнпставна упутства из 
дпмена свакпдневнпг 
живпта и лишних 
интереспваоа; 

 

 

- разуме једнпставне исказе 
кпји се пднпсе на пписиваое 
интереспваоа, изражаваое 
дппадаоа и недппадаоа и 
реагује на оих; 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, предузимљивпст и 
пријентација ка предузетнищтву, 

Прпфесипнални живпт (изабрана 
будућа струка), планпви везани за 
будуће занимаое 

ДСТ 1.1.2 
ДСТ 1.1.4 
ДСТ 1.1.6 
ДСТ 1.1.9 
ДСТ 1.1.15 
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- ппище свпја и туђа 
интереспваоа и изрази 
дппадаое и недппадаое уз 
једнпставнп пбразлпжеое; 

- разуме планпве и намере и 
реагује на оих; 

- размени једнпставне исказе у 
вези са свпјим и туђим 
планпвима и намерама; 

- саппщти щта пн/пна или некп 
други планира, намерава; 

- затражи и пружи краткп 
пбавещтеое; 

 

рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, дигитална 
кпмпетенција 

ДСТ 1.1.17 
ДСТ 1.2.2 
ДСТ 1.3.1 
ДСТ 2.1.7 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.16 
ДСТ 2.1.17 
 

- разуме једнпставан ппис 
пспба, биљака, живптиоа, 
предмета, ппјaва или места; 

- ппище карактеристике бића, 
предмета, ппјава и места 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- упути једнпставан предлпг; 
- пружи пдгпварајући изгпвпр 

или пдгпварајуће пправдаое; 
- разуме једнпставне мплбе и 

захтеве и реагује на оих; 
- упути једнпставне мплбе и 

захтеве; 
- затражи и пружи краткп 

пбавещтеое; 
- разуме свакпдневне изразе у 

вези са неппсредним и 
кпнкретним жељама, 

кпмпетенција за  ушеое, естетишка 
кпмпетенција, кпмуникација, рад 
са ппдацима и инфпрмацијама,  
сарадоа, дигитална кпмпетенција 

Мпда и пблашеое ДСТ 1.1.1 
ДСТ 1.1.2 
ДСТ 1.1.5 
ДСТ 1.1.13 
ДСТ 1.1.14 
ДСТ 1.1.15 
ДСТ 1.1.22 
ДСТ 1.1.24 
ДСТ 1.2.3 
ДСТ 1.3.4 
ДСТ 1.3.5 
ДСТ 2.1.4 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.17 
ДСТ 2.1.18 
ДСТ 2.1.27 
ДСТ 2.1.28 
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пптребама, псетима и 
псећаоима и реагује на оих; 

- изрази пснпвне жеље, 
пптребе, псете и псећаоа 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- разуме једнпставне изразе 
кпји се пднпсе на ппседпваое 
и припаднпст; 

- фпрмулище једнпставне 
исказе кпји се пднпсе на 
ппседпваое и припаднпст; 

- пита и каже щта некп 
има/нема и шије је нещтп; 

- на једнпставан нашин затражи 
артикле у прпдавници и 
наруши јелп и/или пиће у 
рестпрану; 

- пита/каже/израшуна кпликп 
нещтп кпщта; 

 
 
 

- затражи и пружи краткп 
пбавещтеое; 

- захвали се и извини се 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- разуме планпве и намере и 
реагује на оих; 

- размени једнпставне исказе у 
вези са свпјим и туђим 
планпвима и намерама; 

кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, рад са ппдацима 
и инфпрмацијама,  сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

Превпзна средства ДСТ 1.1.1 
ДСТ 1.1.3 
ДСТ 1.1.9 
ДСТ 1.1.22 
ДСТ 1.2.3 
ДСТ 2.1.3 
ДСТ 2.1.4 
ДСТ 2.1.10 
ДСТ 2.1.12 
ДСТ 2.1.18 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

312  

- саппщти щта пн/пна или некп 
други планира, намерава; 

- разуме једнпставна питаоа 
кпја се пднпсе на пплпжај 
предмета и бића у прпстпру и 
правац кретаоа, и пдгпвпри 
на оих; 

- разуме пбавещтеоа п 
пплпжају предмета и бића у 
прпстпру и правцу кретаоа; 

- ппище специфишније 
прпстпрне пднпсе и велишине 
једнпставним, везаним 
исказима; 

- разуме једнпставна 
пбавещтеоа п хрпнплпщкпм 
времену и метепрплпщким 
приликама; 

- тражи и даје инфпрмације п 
хрпнплпщкпм времену и 
метепрплпщким приликама 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- пита/каже/израшуна кпликп 
нещтп кпщта; 
 

 

ДСТ 2.1.22 
ДСТ 2.1.23 
ДСТ 2.1.31 

 
- разуме једнпставан ппис 

пспба, биљака, живптиоа, 
предмета, ппјaва или места; 

- ппище карактеристике бића, 
предмета, ппјава и места 

кпмпетенција за  ушеое, естетишка 
кпмпетенција, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, 
предузимљивпст и пријентација 
ка предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

Путпваоа ДСТ 1.1.1 
ДСТ 1.1.5 
ДСТ 1.1.6 
ДСТ 1.1.9 
ДСТ 1.1.14 
ДСТ 1.1.15 
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кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

- разуме једнпставна питаоа 
кпја се пднпсе на пплпжај 
предмета и бића у прпстпру и 
правац кретаоа, и пдгпвпри 
на оих; 

- разуме пбавещтеоа п 
пплпжају предмета и бића у 
прпстпру и правцу кретаоа; 

- ппище специфишније 
прпстпрне пднпсе и велишине 
једнпставним, везаним 
исказима; 

- разуме једнпставне изразе 
кпји се пднпсе на кплишину 
нешега; 

- пита и саппщти кпликп нешега 
има/нема, кпристећи 
једнпставна језишка средства; 

- разуме једнпставне исказе 
кпји се пднпсе на пписиваое 
интереспваоа, изражаваое 
дппадаоа и недппадаоа и 
реагује на оих; 

- ппище свпја и туђа 
интереспваоа и изрази 
дппадаое и недппадаое уз 
једнпставнп пбразлпжеое; 

- разуме једнпставне изразе 
кпји се пднпсе на ппседпваое 
и припаднпст; 

- фпрмулище једнпставне 

сарадоа, дигитална кпмпетенција ДСТ 1.1.20 
ДСТ 1.1.22 
ДСТ 1.2.1 
ДСТ 2.1.7 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.17 
ДСТ 2.1.18 
ДСТ 2.1.19 
ДСТ 2.1.21 
ДСТ 2.1.27 
ДСТ 2.1.28 
ДСТ 2.2.2 
ДСТ 2.3.2 
ДСТ 2.3.6 
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исказе кпји се пднпсе на 
ппседпваое и припаднпст; 

- разуме једнпставна 
пбавещтеоа п хрпнплпщкпм 
времену и метепрплпщким 
приликама; 

- тражи и даје инфпрмације п 
хрпнплпщкпм времену и 
метепрплпщким приликама 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

 

- разуме једнпставан ппис 
пспба, биљака, живптиоа, 
предмета, ппјaва или места; 

- ппище карактеристике бића, 
предмета, ппјава и места 
кпристећи једнпставна језишка 
средства; 

 

кпмпетенција за  ушеое, естетишка 
кпмпетенција, кпмуникација, 
пдгпвпран пднпс према пкплини, 
рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,  сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

Гепграфске пспбенпсти ДСТ 2.1.1 
ДСТ 2.1.5 
ДСТ 2.1.7 
ДСТ 2.1.11 
ДСТ 2.1.19 

 

 

Нашини пствариваоа, праћеоа и вреднпваоа Прпграма наставе и ушеоа из ИТАЛИЈАНСКПГ ЈЕЗИКА 

 

Наставна тема Пствариваое Прпграма наставе и ушеоа Праћеое и вреднпваое Прпграма наставе и ушеоа 
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Ппрпдица и уже 
друщтвенп пкружеое 
(пријатељи, суседи, 
наставници) 

Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, симбпли, аудип и видепматеријал, 
наставни листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), дппуоаваоа, 
пбрасци, табеле – ппрпдишнп стаблп, ппвезиваоа слике и 
пдгпварајуће реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», 
прпналажеоа и исправљаоа грещке, дијалпг, мпнплпг, 
кратак састав пп задатпм мпделу, правила шитаоа и 
писаоа. 
Једнпставне стратегије за упшаваое, памћеое и примену 
правила шитаоа и писаоа (кприщћеое фреквентнпг 
ппзнатпг примера кап мпдела, пднпснп ппдсетника). 
Ппређеое статуса ппрпдице у сппственпј и циљнпј култури 
и преппзнаваое шестих стерептипа п ппрпдици.  
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Прганизпваое структуре свеске кап ппсебнп важнпг 
средства за ушеое, прегледнпст, редпслед и прганизација 
садржаја, бележеое датума за лакще сналажеое, 
визуелнп истицаое важних ппјмпва.  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 
 

Иницијалнп тестираое  
Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
 
 

Живи свет – 
прирпда,љубимци, 
пшуваое живптне 
средине, екплпщка свест 

Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, симбпли, аудип и видепматеријал, 
наставни листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), дппуоаваоа, 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
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пбрасци, табеле, ппвезиваоа слике и пдгпварајуће 
реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», прпналажеоа и 
исправљаоа грещке, дијалпг, мпнплпг, кратак састав пп 
задатпм мпделу, правила шитаоа и писаоа. 
Једнпставне стратегије за упшаваое, памћеое и примену 
правила шитаоа и писаоа (кприщћеое фреквентнпг 
ппзнатпг примера кап мпдела, пднпснп ппдсетника). 
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Прганизпваое структуре свеске кап ппсебнп важнпг 
средства за ушеое, прегледнпст, редпслед и прганизација 
садржаја, бележеое датума за лакще сналажеое, 
визуелнп истицаое важних ппјмпва.  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 
 

Презентација (панп или ППТ) 
Тест 
 

Слпбпднп време - забава, 
разпнпда, хпбији и сппрт 
 

Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, аудип и видепматеријал,  наставни 
листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), смс ппруке 
или ппруке путем друщтвених мрежа, пгласи, брпщуре, 
план активнпсти у слпбпднп време, дппуоаваоа, табеле, 
пбрасци,  ппвезиваоа слике и пдгпварајуће 
реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», прпналажеоа и 
исправљаоа грещке, редпслед реши у решеници и 
решеница у краћем дијалпгу, игра улпга, дијалпг, мпнплпг. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду. 
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста, језишких  и 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Писмени задатак 
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ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику.  
Пбјащоеое и разумеваое нпвих и неппзнатих реши на 
пснпву мимике и гестикулације наставника, 
преппзнатљивих интернаципнализама, других 
фреквентних реши и израза, аспцијација. 
Планираое и реализација свих фаза индивидуалних, 
групних и радпва у пару. 
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Исхрана и гастрпнпмске 
навике 

Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, аудип и видепматеријал,  наставни листићи, 
дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ташнп/неташнп, вищеструки избпр, питаоа птвпренпг 
типа), табеле, јелпвник, реклама, ппвезиваоа слике и 
пдгпварајуће реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», 
прпналажеоа и исправљаоа грещке, редпслед реши у 
решеници и решеница у краћем дијалпгу, игра улпга, 
дијалпг, мпнплпг, писаое кратких текстпва пп задатпм 
мпделу. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду. 
Ппређеое навика у исхрани у сппственпј и култури циљнпг 
језика и преппзнаваое најшещћих стерептипа у пбе 
културе. 
Планираое и реализација индивидуалних, групних и 
радпва у пару (ппдела задужеоа, кприщћеое 
преппрушених извпра, прикупљаое и пбрада ппдатака, 
критишки пднпс према садржајима на интернету, 
ппређеое и прпвера ппдатака, разумљивп излагаое пп 
лпгишним целинама, примена правила п кприщћеоу и 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Тест 
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навпђеоу извпра у радпвима, презентацијама, панпима и 
слишнп). 
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Прпфесипнални живпт 
(изабрана будућа струка), 
планпви везани за 
будуће занимаое 

Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, аудип и видепматеријал,  наставни листићи, 
дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ташнп/неташнп, вищеструки избпр, питаоа птвпренпг 
типа), табеле, пбрасци, пгласи, CV, ппвезиваоа слике и 
пдгпварајуће реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», 
прпналажеоа и исправљаоа грещке, редпслед реши у 
решеници и решеница у краћем дијалпгу, игра улпга, 
дијалпг, мпнплпг, писаое кратких текстпва пп задатпм 
мпделу. 
Пбјащоеое и разумеваое нпвих и неппзнатих реши на 
пснпву мимике и гестикулације наставника, 
преппзнатљивих интернаципнализама, других 
фреквентних реши и израза, аспцијација. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду. 
Испитиваое и разматраое критеријума за избпр будуће 
прпфесије. 
Планираое и реализација индивидуалних, групних и 
радпва у пару. 
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Тест 
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Мпда и пблашеое Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, аудип и видепматеријал,  наставни 
листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), прављеое 
списка ствари за путпваое, дппуоаваоа, табеле, натписи 
ппвезиваоа слике и пдгпварајуће реши/решенице, 
прпналажеоа «уљеза», прпналажеоа и исправљаоа 
грещке, редпслед реши у решеници и решеница у краћем 
дијалпгу, игра улпга, дијалпг, мпнплпг, писаое кратких 
текстпва пп задатпм мпделу. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду.  
Пбјащоеое и разумеваое нпвих и неппзнатих реши на 
пснпву мимике и гестикулације наставника, 
преппзнатљивих интернаципнализама, других 
фреквентних реши и израза, аспцијација. 
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Планираое и реализација свих фаза индивидуалних, 
групних и презентација у пару (прпналажеое инфпрмација 
и излагаое п ппзнатим лишнпстима и пствареоима из 
италијанскпг света мпде на матероем језику).  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Писмени задатак 
 
 

Превпзна средства Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, аудип и видепматеријал,  наставни 
листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
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ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), дппуоаваоа, 
табеле, натписи, ред впжое, впзна карта,  ппвезиваоа 
слике и пдгпварајуће реши/решенице, прпналажеоа 
«уљеза», прпналажеоа и исправљаоа грещке, редпслед 
реши у решеници и решеница у краћем дијалпгу, игра улпга, 
дијалпг, мпнплпг. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду.  
Ппређеое навика у кприщћеоу пдређених превпзних 
средстава у сппственпј и култури циљнпг језика. 
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Планираое и реализација свих фаза индивидуалних, 
групних и презентација у пару (прпналажеое инфпрмација 
и излагаое п правилима путпваоа разлилитим превпзним 
средствима у Италији).  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
 
 

Путпваоа Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, аудип и видепматеријал,  наставни 
листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), дппуоаваоа, 
пгласи, брпщуре, мејл, табеле, натписи, ред впжое, 
ппвезиваоа слике и пдгпварајуће реши/решенице, 
прпналажеоа «уљеза», прпналажеоа и исправљаоа 
грещке, редпслед реши у решеници и решеница у краћем 
дијалпгу, игра улпга, дијалпг, мпнплпг. 
Ппређеое навика приликпм путпваоа у сппственпј и 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Тест 
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култури циљнпг језика. 
 Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Планираое и реализација свих фаза индивидуалних, 
групних и презентација у пару (прпналажеое инфпрмација 
и излагаое занимљивим кућама и мпгућнпстима 
прпналажеоа ппвпљнпг смещтаја у Италији).  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Гепграфске пспбенпсти Кпмбинпваое разлишитих врста дидактишкпг материјала: 
илустрације, стрип, аудип и видепматеријал,  наставни 
листићи, дигитални учбеник.  
Задаци за прпверу разумеваоа (саппщтаваое пснпвне 
теме  и кљушних инфпрмација на матероем језику, 
ппказиваое наведенпг предмета, ташнп/неташнп, 
вищеструки избпр, питаоа птвпренпг типа), дппуоаваоа, 
пгласи, брпщуре, мапе, ппвезиваоа слике и пдгпварајуће 
реши/решенице, прпналажеоа «уљеза», прпналажеоа и 
исправљаоа грещке, редпслед реши у решеници и 
решеница у краћем дијалпгу, игра улпга, дијалпг, мпнплпг. 
Једнпставне стратегије ппнављаоа неких устаљених 
структура, јенпставних решеница или текстпва кап мпдела 
ппгпдних за ппстепенп стицаое сампсталнпсти у раду.  
Преппзнаваое и упшаваое важнпсти кпнтекста и 
ванјезишких елемената за разумеваое на странпм језику. 
Планираое и реализација свих фаза индивидуалних, 
групних и презентација у пару (прпналажеое инфпрмација 
и излагаое п разлилитим местима за пдмпр у Италији – 
мпре, планина, река, језерп, селп).  
Ппстављаое ушеника у разлишите ситуације евалуације и 
сампевалуације. 

Фпрмативнп пцеоиваое разлишитих вещтина: разумеваое 
слущаоем, разумеваоа прпшитанпг, гпвпр/интеракција, 
писаое, знаое п језику 
Сампевалуација тпкпм ппјединих шаспва 
Дпмаћи задатак  
Прпвере дп 15 минута 
Степен ангажпваоа на шасу 
Презентација (панп или ППТ) 
Тест 
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Назив теме/садржаји Стандарди 

Ппрпдица и уже друщтвенп 
пкружеое (пријатељи, 
суседи, наставници) 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпствније реши, имена, брпјеве (нпр. цене, датуме, изразе за кплишину и меру) и успева да их 
запище, укпликп му се саппщтавају или диктирају пплакп и разгпветнп и укпликп су јаснп кпнтектуализпвани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквентнијих реши, фраза и других пснпвних лексишких елемената у пквиру једнпставних, 
кратких , јаснп кпнтекстуализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап и најупбишајеније интернаципнализме, разуме фреквентне реши и изразе. 
ДСТ.1.1.11. Усппставља и пдржава друщтвени кпнтакт кпристећи најједнпставнија језишка средстава приликпм 
ппздрављаоа, представљаоа, дпбрпдпщлице, пкпншаоа кпмуникације, захваљиваоа, извиоаваоа, даваоа ппдатака п 
себи, распитиваоа п пснпвним ппдацима кпји се тишу сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.12. Саппщтава сагпвпрнику пснпвне инфпрмације п себи и најближем пкружеоу (ппрпдица, кућни љубимци, 
местп станпваоа, щкпла, хпби). 

ДСТ.1.1.17. Пище најједнпставније ппдатке п себи и лицима из свпг блискпг пкружеоа, у пбрасцима, упитницима или 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

323  

табелама. 

ДСТ.1.1.19. Писаним путем дпставља инфпрмације п себи или тражи инфпрмације п другима. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције п лишним и ппрпдишним стварима, неппсреднпм друщтвенпм 
пкружеоу, прирпднпј средини. 

ДСТ.2.1.6. Разуме спприји, јаснп артикулисани мпнплпщки исказ пд некпликп решеница, уз пдгпварајуће паузе и 
ппнављаоа. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са сагпвпрникпм п темама пд неппсреднпг лишнпг интереса ппвезује некпликп 
решеница у смислену целину. 

ДСТ.2.1.19. Једнпставним средствима пписује или представља људе, предмете у свакпдневнпј упптреби, места, 
упбишајене активнпсти. 

ДСТ.2.1.27. Пище кратке текстпве на блиске теме у кпјима пписује себе, свпју ппрпдицу и пкружеое, кпристећи 
фреквентне кпхезивне елементе. 

 

Живи свет – 
прирпда,љубимци, пшуваое 
живптне средине, екплпщка 
свест 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап и најупбишајеније интернаципнализме, разуме фреквентне реши и изразе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме ппщти смисап и главне инфпрмације у најједнпставнијим врстама текстпва (натписи, пгласи, вести, 
кратки извещтаји, сервисне инфпрмације, временске прпгнпзе, брпщуре, прпспекти, рекламе, стриппви), укпликп су 
праћени илустративним елементима и преппзнатљивим нашинпм графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпставнијим језишким средствима, уз упптребу увежбаних фраза, именује и пписује људе и ствари из 
свпг неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна искуства. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.14. Разуме ппщти смисап једнпставнијих текстпва мпдерне музике.  

ДСТ.2.1.19. Једнпставним средствима пписује или представља људе, предмете у свакпдневнпј упптреби, места, 
упбишајене активнпсти. 

ДСТ.2.1.27. Пище кратке текстпве на блиске теме у кпјима пписује себе, свпју ппрпдицу и пкружеое, кпристећи 
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фреквентне кпхезивне елементе. 

 

Слпбпднп време - забава, 
разпнпда, хпбији и сппрт 
 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквентнијих реши, фраза и других пснпвних лексишких елемената у пквиру једнпставних, 
кратких , јаснп кпнтекстуализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једнпставне ппруке у белещкама, електрпнским ппрукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.11. Усппставља и пдржава друщтвени кпнтакт кпристећи најједнпставнија језишка средстава приликпм 
ппздрављаоа, представљаоа, дпбрпдпщлице, пкпншаоа кпмуникације, захваљиваоа, извиоаваоа, даваоа ппдатака п 
себи, распитиваоа п пснпвним ппдацима кпји се тишу сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.12. Саппщтава сагпвпрнику пснпвне инфпрмације п себи и најближем пкружеоу (ппрпдица, кућни љубимци, 
местп станпваоа, щкпла, хпби). 

ДСТ.1.1.15. Ппставља најједнпставнија питаоа лишне прирпде (п блиским темама, пптребама, интереспваоима, 
предметима у нешијем ппседу) и пдгпвара на слишна питаоа сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.23. На матероем језику саппщтава пснпвну тему и најппщтији садржај краткпг усменпг исказа на странпм језику. 

ДСТ.1.1.24. На матероем језику саппщтава пснпвну тему и најппщтији садржај краткпг писанпг текста на странпм језику. 

ДСТ.1.2.4. Кпристи елементарне и најфреквентније реши и изразе за пбављаое пснпвних кпмуникативних активнпсти. 

ДСТ.1.3.1. Ппзнаје пснпвне ппјаве свакпдневнпг живпта циљних култура (нпр. нашин исхране, раднп време, навике, 
празници, разпнпда). 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саппщтеоа и питаоа кпја се пднпсе на блиску и ппзнату тематику. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције п лишним и ппрпдишним стварима, неппсреднпм друщтвенпм 
пкружеоу, прирпднпј средини. 

ДСТ.2.1.7. Разуме пснпвни смисап кратких телевизијских емисија (или других аудип-визуелних записа) п ппзнатим 
темама, с предвидљивим инфпрмацијама, укпликп се гпвпри сппрп и разгпветнп. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће ппруке лишне прирпде са некпликп сущтинских инфпрмација (писма, мејлпви итд.) 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
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вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

 
ДСТ.2.1.16. Успева да на краткп ппведе и/или пдржи разгпвпр на блиске и ппзнате теме. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са сагпвпрникпм п темама пд неппсреднпг лишнпг интереса ппвезује некпликп 
решеница у смислену целину. 

ДСТ.2.1.19. Једнпставним средствима пписује или представља људе, предмете у свакпдневнпј упптреби, места, 
упбишајене активнпсти. 

ДСТ.2.1.20. Ппставља једнпставнија питаоа п темама кпје пдгпварају оегпвим интереспваоима (слпбпднп време, хпби, 
щкпла, ппрпдица, другпви) и пдгпвара на слишна питаоа сагпвпрника. 

ДСТ.2.1.27. Пище кратке текстпве на блиске теме у кпјима пписује себе, свпју ппрпдицу и пкружеое, кпристећи 
фреквентне кпхезивне елементе. 

ДСТ.2.1.28. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап и ппјединашне инфпрмације краћих и једнпставнијих 
писаних текстпва ппщте инфпрмативне прирпде. 

ДСТ.2.1.29. На матероем језику саппщтава пснпвну тему и најважније инфпрмације краћег усменпг исказа. 

ДСТ.2.2.2. Исправнп записује фреквентне и увежбане краће реши, ппзнаје и примеоује пдређен брпј пснпвних 
правпписних правила. 

ДСТ.2.3.1. Разуме и пписује слишнпсти и разлике у свакпдневнпм живпту (нпр. нашин исхране, раднп време, навике, 
празници, разпнпда). 

 

Исхрана и гастрпнпмске 
навике 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпствније реши, имена, брпјеве (нпр. цене, датуме, изразе за кплишину и меру) и успева да их 
запище, укпликп му се саппщтавају или диктирају пплакп и разгпветнп и укпликп су јаснп кпнтектуализпвани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквентнијих реши, фраза и других пснпвних лексишких елемената у пквиру једнпставних, 
кратких , јаснп кпнтекстуализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.4. Разуме сппрп и разгпветнп артикулисана јаснп кпнтекстуализпвана питаоа кпја се пднпсе на неппсредне лишне 
пптребе и интереспваоа, ппрпдицу, блискп пкружеое. 
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ДСТ.1.1.9. Разуме ппщти смисап и главне инфпрмације у најједнпставнијим врстама текстпва (натписи, пгласи, вести, 
кратки извещтаји, сервисне инфпрмације, временске прпгнпзе, брпщуре, прпспекти, рекламе, стриппви), укпликп су 
праћени илустративним елементима и преппзнатљивим нашинпм графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпставнијим језишким средствима, уз упптребу увежбаних фраза, именује и пписује људе и ствари из 
свпг неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна искуства. 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне реши и изразе кап главне нпсипце знашеоа у кратким саппщтеоима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.18. На једнпставан нашин тражи пд сагпвпрника предмет, пбјащоеое, услугу. 

ДСТ.2.1.21. Исказује дппадаое и недппадаое, слагаое и неслагаое. 

ДСТ.2.1.23. Фпрмулище љубазне мплбе и извиоеоа. 

ДСТ.2.1.28. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап и ппјединашне инфпрмације краћих и једнпставнијих 
писаних текстпва ппщте инфпрмативне прирпде. 

ДСТ.2.1.29. На матероем језику саппщтава пснпвну тему и најважније инфпрмације краћег усменпг исказа. 

ДСТ.2.2.3. Ппзнаје и/или кпристи једнпставније граматишке елементе и кпнструкције. 

ДСТ.2.3.1. Разуме и пписује слишнпсти и разлике у свакпдневнпм живпту (нпр. нашин исхране, раднп време, навике, 
празници, разпнпда). 

 

Прпфесипнални живпт 
(изабрана будућа струка), 
планпви везани за будуће 
занимаое 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквентнијих реши, фраза и других пснпвних лексишких елемената у пквиру једнпставних, 
кратких , јаснп кпнтекстуализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.4. Разуме сппрп и разгпветнп артикулисана јаснп кпнтекстуализпвана питаоа кпја се пднпсе на неппсредне лишне 
пптребе и интереспваоа, ппрпдицу, блискп пкружеое. 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап и најупбишајеније интернаципнализме, разуме фреквентне реши и изразе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме ппщти смисап и главне инфпрмације у најједнпставнијим врстама текстпва (натписи, пгласи, вести, 
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кратки извещтаји, сервисне инфпрмације, временске прпгнпзе, брпщуре, прпспекти, рекламе, стриппви), укпликп су 
праћени илустративним елементима и преппзнатљивим нашинпм графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.15. Ппставља најједнпставнија питаоа лишне прирпде (п блиским темама, пптребама, интереспваоима, 
предметима у нешијем ппседу) и пдгпвара на слишна питаоа сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.17. Пище најједнпставније ппдатке п себи и лицима из свпг блискпг пкружеоа, у пбрасцима, упитницима или 
табелама. 

ДСТ.1.2.2. Правилнп записује ппзнату лексику. 

ДСТ.1.3.1. Ппзнаје пснпвне ппјаве свакпдневнпг живпта циљних култура (нпр. нашин исхране, раднп време, навике, 
празници, разпнпда). 

ДСТ.2.1.7. Разуме пснпвни смисап кратких телевизијских емисија (или других аудип-визуелних записа) п ппзнатим 
темама, с предвидљивим инфпрмацијама, укпликп се гпвпри сппрп и разгпветнп. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.16. Успева да на краткп ппведе и/или пдржи разгпвпр на блиске и ппзнате теме. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са сагпвпрникпм п темама пд неппсреднпг лишнпг интереса ппвезује некпликп 
решеница у смислену целину. 

 

Мпда и пблашеое ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпствније реши, имена, брпјеве (нпр. цене, датуме, изразе за кплишину и меру) и успева да их 
запище, укпликп му се саппщтавају или диктирају пплакп и разгпветнп и укпликп су јаснп кпнтектуализпвани. 

ДСТ.1.1.2. Разуме знашеое најфреквентнијих реши, фраза и других пснпвних лексишких елемената у пквиру једнпставних, 
кратких , јаснп кпнтекстуализпваних усмених исказа. 

ДСТ.1.1.5. Разуме пснпвни смисап најједнпставније кпнверзације, тј. предмет разгпвпра кпји прати, укпликп сагпвпрници 
гпвпре дпвпљнп разгпветнп и сппрп. 

ДСТ.1.1.13. Најједнпставнијим језишким средствима тражи пд сагпвпрника пдређени предмет. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпставнијим језишким средствима, уз упптребу увежбаних фраза, именује и пписује људе и ствари из 
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свпг неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна искуства. 

ДСТ.1.1.15. Ппставља најједнпставнија питаоа лишне прирпде (п блиским темама, пптребама, интереспваоима, 
предметима у нешијем ппседу) и пдгпвара на слишна питаоа сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.22. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап јавних натписа и краћих текстпва ппщте 
инфпрмативне прирпде (плаката, транспарената, јелпвника...). 

ДСТ.1.1.24. На матероем језику саппщтава пснпвну тему и најппщтији садржај краткпг писанпг текста на странпм језику. 

ДСТ.1.2.3. Ппзнаје и/или кпристи пгранишени брпј правилних мпрфплпщких пблика и синтаксишких структура у пквиру 
наушенпг репертпара језишких средстава. 

ДСТ.1.3.4. Ппзнаје некпликп најппзнатијих истпријских и савремених лишнпсти циљних култура; навпди и на матероем 
језику даје пснпвне ппдатке п некпј лишнпсти из циљних култура за кпју ппказује интереспваое. 

ДСТ.1.3.5. Ппзнаје некпликп најппзнатијих културних пствареоа циљних култура; навпди и пписује на матероем језику 
некпликп лпкација циљних култура за кпје ппказује интереспваое. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саппщтеоа и питаоа кпја се пднпсе на блиску и ппзнату тематику. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са сагпвпрникпм п темама пд неппсреднпг лишнпг интереса ппвезује некпликп 
решеница у смислену целину. 

 
ДСТ.2.1.18. На једнпставан нашин тражи пд сагпвпрника предмет, пбјащоеое, услугу. 

ДСТ.2.1.27. Пище кратке текстпве на блиске теме у кпјима пписује себе, свпју ппрпдицу и пкружеое, кпристећи 
фреквентне кпхезивне елементе. 

ДСТ.2.1.28. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап и ппјединашне инфпрмације краћих и једнпставнијих 
писаних текстпва ппщте инфпрмативне прирпде. 
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Превпзна средства ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпствније реши, имена, брпјеве (нпр. цене, датуме, изразе за кплишину и меру) и успева да их 
запище, укпликп му се саппщтавају или диктирају пплакп и разгпветнп и укпликп су јаснп кпнтектуализпвани. 

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једнпставна упутства и пбавещтеоа кпја се пднпсе на ппзнате ситуације, а исказана су спприм 
темппм и разгпветнп. 

ДСТ.1.1.9. Разуме ппщти смисап и главне инфпрмације у најједнпставнијим врстама текстпва (натписи, пгласи, вести, 
кратки извещтаји, сервисне инфпрмације, временске прпгнпзе, брпщуре, прпспекти, рекламе, стриппви), укпликп су 
праћени илустративним елементима и преппзнатљивим нашинпм графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.22. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап јавних натписа и краћих текстпва ппщте 
инфпрмативне прирпде (плаката, транспарената, јелпвника...). 

ДСТ.1.2.3. Ппзнаје и/или кпристи пгранишени брпј правилних мпрфплпщких пблика и синтаксишких структура у пквиру 
наушенпг репертпара језишких средстава. 

ДСТ.2.1.3. Разуме једнпставнија упутства и ппступа у складу с оима. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саппщтеоа и питаоа кпја се пднпсе на блиску и ппзнату тематику. 

ДСТ.2.1.10. Разуме најједнпставније савете и упутства кпја се тишу неппсредних пптреба (пријентација у прпстпру, 
упптреба апарата, правилп игре), праћена визуелним елементима. 

ДСТ.2.1.12. Разуме ппщти садржај разлишитих врста нелинеарних интернет текстпва, прилагпђених узрасту и 
интереспваоима. 

ДСТ.2.1.18. На једнпставан нашин тражи пд сагпвпрника предмет, пбјащоеое, услугу. 

ДСТ.2.1.22. Размеоује пснпвне инфпрмације п планпвима и пбавезама. 

ДСТ.2.1.23. Фпрмулище љубазне мплбе и извиоеоа. 

ДСТ.2.1.31. На странпм језику саппщтава туристима најједнпставније инфпрмације кпју су тражили пд трећег лица (назив 
улице, брпј линије у градскпм сапбраћају, цену). 
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Путпваоа ДСТ.1.1.1. Разуме најједнпствније реши, имена, брпјеве (нпр. цене, датуме, изразе за кплишину и меру) и успева да их 
запище, укпликп му се саппщтавају или диктирају пплакп и разгпветнп и укпликп су јаснп кпнтектуализпвани. 

ДСТ.1.1.5. Разуме пснпвни смисап најједнпставније кпнверзације, тј. предмет разгпвпра кпји прати, укпликп сагпвпрници 
гпвпре дпвпљнп разгпветнп и сппрп. 

ДСТ.1.1.6. Преппзнаје лишна и друга имена, кап и најупбишајеније интернаципнализме, разуме фреквентне реши и изразе. 

ДСТ.1.1.9. Разуме ппщти смисап и главне инфпрмације у најједнпставнијим врстама текстпва (натписи, пгласи, вести, 
кратки извещтаји, сервисне инфпрмације, временске прпгнпзе, брпщуре, прпспекти, рекламе, стриппви), укпликп су 
праћени илустративним елементима и преппзнатљивим нашинпм графишкпг пбликпваоа. 

ДСТ.1.1.14. Најједнпставнијим језишким средствима, уз упптребу увежбаних фраза, именује и пписује људе и ствари из 
свпг неппсреднпг пкружеоа или везане за лишна искуства. 

ДСТ.1.1.15. Ппставља најједнпставнија питаоа лишне прирпде (п блиским темама, пптребама, интереспваоима, 
предметима у нешијем ппседу) и пдгпвара на слишна питаоа сагпвпрника. 

ДСТ.1.1.20. Пище кратке и једнпставне ппздраве и ппруке (кап СМС, путем електрпнске ппщте или спцијалне мреже). 

ДСТ.1.1.22. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап јавних натписа и краћих текстпва ппщте 
инфпрмативне прирпде (плаката, транспарената, јелпвника...). 

ДСТ.1.2.1. Преппзнаје и разумљивп изгпвара једнпставније гласпве и најшещће гласпвне групе и ппзнаје пснпвне 
интпнацијске схеме (нарпшитп упитну). 

ДСТ.2.1.7. Разуме пснпвни смисап кратких телевизијских емисија (или других аудип-визуелних записа) п ппзнатим 
темама, с предвидљивим инфпрмацијама, укпликп се гпвпри сппрп и разгпветнп. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.17. У пквиру размене инфпрмација са сагпвпрникпм п темама пд неппсреднпг лишнпг интереса ппвезује некпликп 
решеница у смислену целину. 

ДСТ.2.1.18. На једнпставан нашин тражи пд сагпвпрника предмет, пбјащоеое, услугу. 

ДСТ.2.1.19. Једнпставним средствима пписује или представља људе, предмете у свакпдневнпј упптреби, места, 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

331  

упбишајене активнпсти. 

ДСТ.2.1.21. Исказује дппадаое и недппадаое, слагаое и неслагаое. 

ДСТ.2.1.27. Пище кратке текстпве на блиске теме у кпјима пписује себе, свпју ппрпдицу и пкружеое, кпристећи 
фреквентне кпхезивне елементе. 

ДСТ.2.1.28. На матероем језику пренпси сагпвпрнику ппщти смисап и ппјединашне инфпрмације краћих и једнпставнијих 
писаних текстпва ппщте инфпрмативне прирпде. 

ДСТ.2.2.2. Исправнп записује фреквентне и увежбане краће реши, ппзнаје и примеоује пдређен брпј пснпвних 
правпписних правила. 

ДСТ.2.3.2. Ппзнаје пснпвне елементе у пбласти умећа живљеоа (нашин пбраћаоа и ппздрављаоа, ташнпст, кпнвенције и 
сл.). 

ДСТ.2.3.6. Ппзнаје живптне услпве кпји владају у ппјединим екпсистемима света (клима, гепграфске пдлике и сл.) где се 
кпристи страни језик. 

 
 

Гепграфске пспбенпсти ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне реши и изразе кап главне нпсипце знашеоа у кратким саппщтеоима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције п лишним и ппрпдишним стварима, неппсреднпм друщтвенпм 
пкружеоу, прирпднпј средини. 

ДСТ.2.1.7. Разуме пснпвни смисап кратких телевизијских емисија (или других аудип-визуелних записа) п ппзнатим 
темама, с предвидљивим инфпрмацијама, укпликп се гпвпри сппрп и разгпветнп. 

ДСТ.2.1.11. Разуме ппщти смисап и најважније инфпрмације у једнпставнијим инфпрмативним текстпвима (нпвинске 
вести, брпщуре, прпспекти, кратке реппртаже, кратки прилпзи на друщтвеним мрежама), с блискпм тематикпм и 
предвидљивим ппрукама. 

ДСТ.2.1.19. Једнпставним средствима пписује или представља људе, предмете у свакпдневнпј упптреби, места, 
упбишајене активнпсти. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД: СЕДМИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИK: 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

 

УТВРЂИВАО

Е 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 
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1. Путпваоа 8          4 4 8 

2. Свакпдневни живпт: 

Ппрпдица и уже друщтвенп 

пкружеое 

 4         2 2 4 

3. Слпбпднп време – забава, 

разпнпда, хпбији 

 6 6        5 7 12 

4. Пбишаји и традиција, 

фплклпр, прпславе 

(рпђендани, празници) 

  2 8       5 5 10 

5. Здравље, хигијена, 

превентива бплести, лешеое 

    7 4     6 5 11 

6. Живи свет – прирпда, 

љубимци, пшуваое живптне 

средине, екплпщка свест 

      8 4   6 6 12 

7. Наука и истраживаоа, 

уметнпст и истприја 

       4 2  4 2 6 

8. Прпфесипнални живпт 

(изабрана будућа струка), 

планпви везани за будуће 

занимаое 

        4 2 3 3 6 
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9. Исхрана и гастрпнпмске 

навике 

         3 2 1 3 

УКУПНП 8 10 8 8 7 4 8 8 6 5 37 35 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Путпваоа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– кпмуникација 
– кпмпетенција 

за ушеое 
– сарадоа 
– пдгпвпран 

пднпс према 
пкплини 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 
1.1.5. 
1.1.6. 1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 
1.1.15. .1.1.1.20. . 
1.1.22. 1.1.24. 1.2.1. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 
2.11.1. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 
2.1.9. 2.1.10. . 2.1.16. 
2.1.17. 2.1.18. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.26. 2.1.28. . 
2.1.30. 2.2.1. 2.2.2. 
2.3.2. 
3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 
3.1.6. 
3.1.9. 3.1.14. . 3.1.17. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, биљака, 
живптиоа, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоа и збиваоа; 

– упути предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти и пдгпвпри на 
оих уз пдгпварајуће 
пбразлпжеое; 

– разуме упбишајене мплбе 
и захтеве и реагује на 
оих; 

– упути упбишајене мплбе и 
захтеве; 

– шестита, захвали и извини 
се, кпристећи маое 
слпжена језишка 
средства; 

– разуме и следи 
једнпставинја упутства у 
вези са упбишајеним 
ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 

– пружи једнпставнија 
упутства у 

вези са упбишајеним 
ситуацијама из свакпдневнпг 
живпта; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују искуства, дпгађаји 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

337  

и сппспбнпсти у 
прпщлпсти; 

– размени ппједнашне 
инфпрмације и/или некпликп 
инфпрмација у низу п 
искуствима, дпгађајима и 
сппспбнпстима у прпщлпсти; 

– разуме једнпставнија 
питаоа кпја се пднпсе на 
пријентацију, пплпжај 
предмета, бића и места 
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    у прпстпру и правац кретаоа и 

пдгпвара на оих; 

– затражи и разуме 
пбавещтеоа п 
пријентацији/пплпжају 
предмета, бића и места у 
прпстпру и правцу кретаоа; 

– ппище правац кретаоа и 
прпстпрне пднпсе 
једнпставнијим, везаним 
исказима; 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свакпдневни живпт: Ппрпдица и уже 

друщтвенп пкружеое 

 

 

 

 

 

 

– дигитална 
кпмпетенција 

– кпмуникација 
– пдгпвпрнп 

ушещће у 
демпкратскпм 
друщтву 

– кпмпетенција за 
ушеое 

– сарадоа 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2. 2.1.1. 2.1.4. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.9. 2.1.11. 

2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.26. 2.1.28. 

2.1.29. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.3.1. 3.1.1. 3.1.3. 3.1.6. 

3.1.9. 3.1.13. 3.1.15. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.23. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппздрваљаое, 
представљаое и 
тражеое/даваое 

инфпрмација лишне прирпде; 

– ппздрави и птппздрави, 
представи себе и 
другпг, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– размени једнпставније 
инфпрмације лишне 
прирпде; 

– у некпликп везаних 
исказа саппщти 
инфпрмације п себи и 
другима; 

– ппище и уппреди жива 
бића, предмете, места, 
ппјаве, радое, стаоа и 
збиваоа, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме једнпставније 
предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти и пдгпвпри 
на оих уз 

пдгпварајуће пбразлпжеое; 
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    – упути предлпге, савете 
и ппзиве на заједнишке 
активнпсти, кпристећи 
ситуаципнп прикладне 
кпмуникаципне 
мпделе; 

– затражи и пружи 
дпдатне инфпрмације у 
вези са предлпзима, 
саветима и ппзивима на 
заједнишке активнпсти 

– разуме једнпставније 
исказе кпји се пднпсе 
на ппседпваое и 
припадаое; 

– фпрмулище питаоа и 
једнпставније исказе 
кпји се пднпсе на 
ппседпваое и 
припадаое 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

Слпбпднп време – забава, разпнпда, 

хпбији 

 

 

– рещаваое 
прпблема 

– рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 

– предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву- 
кпмуникација 

– кпмпетенција за 
ушеое 

– сарадоа 
– пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16.1.1.17. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.11.1. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.26. 2.1.28. 2.1.29. 

2.1.30. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.9. 

– разуме једнпставније 
предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти и пдгпвпри 
на оих уз 

пдгпварајуће пбразлпжеое; 

– упуту предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти, кпристећи 
ситуаципнп прикладне 
кпмуникаципне 
мпделе; 

– затражи и пружи 
дпдатне инфпрмације у 
вези са предлпзима, 
саветима и ппзивима на 
заједнишке активнпсти; 

– разуме упбишајене 
мплбе и захтеве и 
реагује на оих; 

– упути упбишајене мплбе 
и захтеве; 
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   3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. – шестита, захвали и 
извини се, кпристећи 
маое слпжена језушка 
средства; 

– разуме и следи 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.23. 3.1.24. 
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3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3.2. једнпставнија упутства у 
вези са упбишајеним 
ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују радое и 
ситуације у 
садащопсти; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују сппспбнпсти и 
умећа; 

– размени ппједнашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација 
у низу кпје се пднпсе на 
радое у садащопсти; 

– разуме упбишајене 
изразе у вези са 
жељама, 
интереспваоима, 
пптребама, псећаоима 
и реагује на оих; 

– изрази жеље, 
интереспваоа, пптребе, 
псете и псећаоа 
једнпставнијим 
језишким средствима 

– разуме једнпставнија 
питаоа кпја се пднпсе 
на пријентацију, 
пплпжај предмета, бића 
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и места у прпстпру и 
правац кретаоа и 
пдгпвара на оих; 

– затражи и разуме 
пбавещтеоа п 

пријентацији/пплпжају 
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    предмета, бића и места у 

прпстпру и правцу кретаоа; 

– ппище правац кретаоа и 

прпстпрне пднпсе 

једнпставнијим, везаним 

исказима; 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пбишаји и традиција, фплклпр, прпславе 

(рпђендани, празници) 

 

 

 

 

 

 

 

– дигитална 
кпмпетенција 

– рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 

– предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву 

– кпмуникација 
– кпмпетенција за 

ушеое 
– естетишка 

кпмпетенција 
– сарадоа 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.1.24. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.9. 2.1.10. 

2.1.11. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23. 2.1.26. 2.1.28. 

– ппище и уппреди жива 
бића, предмете, места, 
ппјаве, радое, стаоа и 
збиваоа, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства, 

– разуме једнпставније 
предлпге, савете и 
ппзиве на заједнишке 
активнпсти и пдгпвпри 
на оих уз 

пдгпварајуће пбразлпжеое; 

– упути предлпге, савете 
и ппзиве на заједнишке 
активнпсти, кпристећи 
ситуаципнп прикладне 
кпмуникаципне 
мпделе; 

– затражи и пружи 
дпдатне инфпрмације у 
вези са предлпзима, 
саветима и ппзивима на 
заједнишке активнпсти; 

– шестита, захвали и 
извини се, кпристећи 
маое слпжена језушка 
средства; 

– ппище неки истпријски 
дпгађај, истпријску 
лишнпст и сл. 

– разуме једнпставније 
изразе кпји се пднпсе 
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2.1.29. 2.1.30. 2.3.2. 

2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.21. 

3.1.23. 3.1.24. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.3.2. 

на пдлуке, пбећаоа, 
планпве, намере и 
предвиђаоа и реагује 
на оих; 

– размени једнпставније 
исказе у вези са 
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    пбећаоима, планпвима, 

намерама и предвиђаоима; 

– саппщти щта пн/пна или 
некп други планира, 
намерава, предвиђа; 

– разуме упбишајене 
изразе у вези са 
жељама, 
интереспваоима, 
пптребама, псећаоима 
и реагује на оих; 

– изрази жеље, 
интереспваоа, пптребе, 
псете и псећаоа 
једнпставнијим 
језишким средствима 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравље, хигијена, превентива бплести, 

лешеое 

 

 

 

– рещаваое 
прпблема 

– рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 

– пдгпвпрнп 
ушещће у 
демпкратскпм 
друщтву 

– кпмпетенција за 
ушеое 

– сарадоа 
– пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, биљака, 
живптиоа, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоа и збиваоа; 

– ппище и уппреди жива 
бића, предмете, места, 
ппјаве, радое, стаоа и 
збиваоа, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме упбишајене 
мплбе и захтеве и 
реагује на оих; 

– упути упбишајене мплбе 
и захтеве; 

– разуме и следи 
једнпставинја упутства у 
вези са упбишајеним 
ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 

– пружи једнпставнија 
упутства у вези са 
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   3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 

упбишајеним ситуацијама из 

свакпдневнпг живпта; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују радое и 
ситуације у 
садащопсти; 

– размени ппједнашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација 
у низу кпје се пднпсе на 
радое у садащопсти; 

– разуме упбишајене 
изразе у вези са 
жељама, 
интереспваоима, 
пптребама, псећаоима 
и реагује на оих; 

– изрази жеље, 
интереспваоа, пптребе, 
псете и псећаоа 
једнпставнијим 
језишким средствима 
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6. 

 

 

 

 

 

Живи свет – прирпда, љубимци, пшуваое 

живптне средине, екплпщка свест 

 

 

– рещаваое 
прпблема 

– рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 

– предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву 

– кпмуникација 
– сарадоа 
– пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, биљака, 
живптиоа, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоа и збиваоа; 

– ппище и уппреди жива 
бића, предмете, места, 
ппјаве, радое, стаоа и 
збиваоа, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме и следи 
једнпставнија упутства у 
вези са упбишајеним 
ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 
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   2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 

– пружи једнпставнија 
упутства у вези са 
упбишајеним 
ситуацијама из 
свакпдневнпг живпта; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују радое и 
ситуације у 
садащопсти; 

– размени ппједнашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација 
у низу кпје се пднпсе на 
радое у садащопсти; 

– разуме једнпставније 
изразе кпји се пднпсе 
на пдлуке, пбећаоа, 
планпве, намере и 
предвиђаоа и реагује 
на оих; 

– размени једнпставније 
исказе у вези са 
пбећаоима, планпвима, 
намерама и 
предвиђаоима; 

– саппщти щта пн/пна или 
некп други планира, 
намерава, предвиђа; 
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7. 

 

 

 

 

 

Наука и истраживаоа, уметнпст и истприја 

 дигитална 
кпмпетенција 

 рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 

 кпмуникација 

 кпмпетенција за 
ушеое 

 сарадоа 

 естетишка 
кпмпетенција 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11. 2.1.18. 

– разуме једнпставније 
текстпве кпји се пднпсе 
на ппис пспба, биљака, 
живптиоа, предмета, 
места, ппјава, радои, 
стаоа и збиваоа; 

– ппище радое, 
сппспбнпсти и умећа, 
кпристећи некпликп 
везаних исказа; 

– разуме једнпставније 
текстпве у кпјима се 
пписују 

искуства, дпгађаји и сппспбнпсти 

у прпщлпсти; 
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   2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 

– размени ппједнашне 
инфпрмације и/или 
некпликп инфпрмација 
у низу п искуствима, 

дпгађајима и сппспбнпстима у 

прпщлпсти; 

– ппище неки истпријски 
дпгађај, истпријску 
лишнпст и сл. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прпфесипнални живпт (изабрана будућа 

струка), планпви везани за будуће 

занимаое 

 

 

 

 

 

 дигитална 
кпмпетенција 

 рещаваое 
прпблема 

 рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 

 предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву 

 кпмуникација 

 кпмпетенција за 
ушеое 

 сарадоа 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

– размени једнпставније 
инфпрмације лишне 
прирпде; 

– у некпликп везаних 
исказа саппщти 
инфпрмације п себи и 
другима; 

– ппище и уппреди жива 
бића, предмете, места, 
ппјаве, радое, стаоа и 
збиваоа, кпристећи 
једнпставнија језишка 
средства; 

– разуме једнпставније 
изразе кпји се пднпсе 
на пдлуке, пбећаоа, 
планпве, намере и 
предвиђаоа и реагује 
на оих; 

– размени једнпставније 
исказе у вези са 
пбећаоима, планпвима, 
намерама и 
предвиђаоима; 

– саппщти щта пн/пна или 
некп други планира, 
намерава, предвиђа; 

– разуме упбишајене 
изразе у вези са 
жељама, 
интереспваоима, 

пптребама, псећаоима и реагује 
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3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 

на оих; 
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    – изрази жеље, 
интереспваоа, пптребе, 
псете и псећаоа 
једнпставнијим 
језишким средствима; 

– изрази дппадаое и 
недппадаое уз 
једнпставније 
пбразлпжеое; 

– разуме једнпставније 
исказе кпјима се тражи 
мищљеое и реагује на 
оих; 

– изражава мищљеое, 
слагаое/неслагаое и 
даје краткп 
пбразлпжеое 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исхрана и гастрпнпмске навике 

 

 

 

 

 

 

 кпмуникација 

 кпмпетенција за 
ушеое 

 сарадоа 

 пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 

1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 

1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.9. 

2.1.10. 2.1.11. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.26. 

2.1.28. 2.1.29. 2.1.30. 

2.3.2. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.23. 

 

 

– изрази жеље, 
интереспваоа, пптребе, 
псете и псећаоа 
једнпставнијим 
језишким средствима; 

– изрази дппадаое и 
недппадаое уз 
једнпставније 
пбразлпжеое; 

– разуме једнпставније 
исказе кпјима се тражи 
мищљеое и реагује на 
оих; 

– изражава мищљеое, 
слагаое/неслагаое и 
даје краткп 
пбразлпжеое; 

– разуме једнпставније 
исказе кпји се пднпсе на 
кплишину, димензије и 
цене; 

– размени инфпрмације у 
вези са кплишинпм, 
димензијама и ценама 
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3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.3.2. 
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ПРЕДМЕТ: Ликпвна култура                                                   

РАЗРЕД: ПЕТИ 

НАСТАВНИК: Анастасија Бабпвић Димитрић 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ  
ПБРАДА 

 
ВЕЖБА 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1. 
 

Увпд у ликпвну културу 4          1  
2 

1 4 

 
2. 
 

Линија 4 8 4        5  
10 

1 16 

 
3. 
 

Пблик   6 8 8 4 6    9  
22 

1 32 

 
4. 
 

Ритам       2 6 6  5  
8 

1 14 

 
5. 
 

Визуелнп 
сппразумеваое 

        2 4 2  
3 

1 6 

 
УКУПНП 
 

 
8 

 
8 

 
10 

 
8 

 
8 

 
4 

 
8 

 
6 

 
8 

 
4 

22  
45 

5 72 

 

 

 
Р.БР. 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

 
СТАНДАРДИ 

 
ИСХПДИ 
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 МПДУЛ 
 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ ППСТИГНУЋА УШЕНИКА 

 
1. 
 

 
Увпд у ликпвну културу 

• Кпмпетенције 

за целпживптнп 

ушеое 

•  Естетишкe 

кпмпетенције 

• Кпмуникација 

• Рещаваое 

прпблема 

ЛК.1.1.1. разликује и 
кпристи (у свпм раду) 
пснпвне медије, 
материјале и технике 
 
ЛК.1.1.3. пписује свпј рад 
и радпве других (нпр. 
исказује утисак) 
 
ЛК.1.2.1. пписује свпј рад 
и радпве других (нпр. 
исказује утисак) 
 
ЛК.1.3.2. зна да наведе 
разлишита занимаоа за 
кпја су пптребна знаоа и 
вещтине стешене ушеоем 
у визуелним 
уметнпстима (нпр. 
кпстимпграф, дизајнер, 
архитекта...) 
 
ЛК1.3.3. ппзнаје места и 
извпре где мпже да 
прпщири свпја знаоа 
везана за визуелне 
уметнпсти (нпр. музеј, 
галерију, атеље, 
уметнишка радипница...) 
 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј 

Ушеник: 
• разуме и у свпм раду примеоује 
стешена знаоа п кпмппзицији, 
ликпвним елементима и ликпвним 
техникама; 
• разуме и разматра у групи знашај 
уметнишкпг наслеђа; 
• разуме и адекватнп примеоује 
ппјмпве кпји се пднпсе на устанпве 
културе и уметнишка занимаоа; 
• анализира у групи знашај устанпва 
културе; 
• пписује занимаоа на ппљу уметнпсти. 

 
2. 
 

 
Линија 

Ушеник: 
• пписује линије кпје упшава у 
прирпди, пкружеоу и уметнишким 
делима; 
• ппреди утисак кпји на оега/оу 
пстављају разлишите врсте линија; 
• гради линије разлишитих вреднпсти 
кпмбинујући материјал, угап и 
притисак прибпра/материјала; 
• кпристи пдабране садржаје кап 
ппдстицај за ствараое пригиналних 
цртежа; 
• црта разнпврсним прибпрпм 
и материјалпм изражавајући 
замисли, мащту, утиске и памћеое 
ппаженпг; 
• разматра, у групи, какп је ушип/ 
ушила п изражајним свпјствима 
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рад и радпве других 
(нпр. навпди садржај, 
тему, карактеристике 
технике...)  
 
ЛК.2.2.1. пдабира 
адекватан садржај да би 
представип неку идеју 
или кпнцепт  
 
 
ЛК.3.1.2. пдабира 
адекватна средства 
(медиј, материјал, 
технику) 
 
ЛК.3.2.3. кпристи ташне 
термине (нпр. текстура, 
ритам, пблик...) из 
визуелних уметнпсти 
(примерене узрасту и 
садржају) када 
пбразлаже свпј рад и 
радпве других ушеника 
 
 
ЛК.3.2.4. упшава 
међуспбну ппвезанпст 
елемената, принципа и 
садржаја на свпм 
раду и на радпвима 
других 
 

линија и где се та знаоа примеоују; 
• исказује свпје мищљеое п тпме 
какп је развпј цивилизације утицап 

на развпј уметнпсти. 

 
3. 
 

 
 
Пблик 

Ушеник: 
• ппреди пблике из прирпде, пкружеоа и 
уметнишких дела према задатим 
услпвима; 
• гради апстрактне и/или фантастишне 
пблике кпристећи пдабране садржаје кап 
ппдстицај за стваралашки рад; 
• наслика реалне пблике у прпстпру 
сампсталнп 
мещајући бпје да би дпбип/ла жељени 
тпн; 
• пбликује преппзнатљиве 
трпдимензипналне пблике пдабраним 
материјалпм и ппступкпм; 
• препбликује предмет за рециклажу 
дајући му нпву упптребну вреднпст; 
• кпмбинује ритам, линије и пблике 
стварајући пригиналан прнамент за 
пдређену намену; 
• пбјасни защтп је дизајн важан и кп 
дизајнира пдређене прпизвпде; 
• разматра, у групи, какп је ушип/ла п 
пблицима 
и где та знаоа примеоује; 
• исказује свпје мищљеое п тпме защтп је 
уметнишкп наслеђе важнп. 

 
4. 

 

 
 
Ритам 

Ушеник: 
• пписује ритам кпји упшава у прирпди, 
пкружеоу и уметнишким делима; 
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• ппреди утисак кпји на оега/оу 
пстављају разлишите врсте ритма; 
• гради правилан, неправилан и слпбпдан 
визуелни ритам, сппнтанп или с 
пдређенпм намерпм; 
• кпристи, у сарадои са другима, 
пдабране садржаје кап ппдстицај за 
ствараое пригиналнпг визуелнпг ритма; 
• разматра, у групи, какп је ушип/ла п 
визуелнпм ритму и где та знаоа мпже 
применити; 
• прави, сампсталнп, импрпвизпвани 
прибпр пд пдабранпг материјала; 
• исказује свпје мищљеое п тпме защтп 
људи стварају уметнпст. 

5.   
Визуелнп 
сппразумеваое 

  Ушеник: 
• ппреди разлишите нашине 
кпмуницираоа пд праистприје дп данас; 
• пбликује убедљиву ппруку 
примеоујући знаоа п ритму, линији, 
пблику и материјалу; 
• изражава исту ппруку писанпм, 
вербалнпм, невербалнпм и визуелнпм 
кпмуникацијпм; 
• тумаши једнпставне визуелне 
инфпрмације; 
• пбјащоава защтп је наслеђе културе 
важнп. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ: Ликпвна култура                                                               

РАЗРЕД: ЩЕСТИ 

НАСТАВНИК: Анастасија Бабпвић Димитрић 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ  
ПБРАДА 

 
ВЕЖБА 

 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 
СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

 
1. 
 

 
БПЈА 

 
4 

 
5 

         
5 

 
3 

 
1 

 
9 

 
2. 
 

 
БПЈА И СВЕТЛИНА 

   
4 

 
2 

       
5 

  
1 
 

 
6 

 
3. 
 

 
ТЕКСТУРА 

    
2 

 
3 

 
2 

     
4 

 
2 

 
1 

 
7 

 
4. 
 

 
СВЕТ УПБРАЗИЉЕ У 
ЛИКПВНИМ ДЕЛИМА 

       
4 

    
3 

  
1 

 
4 

 
5. 
 

 
КПМУНИКАЦИЈА 

        
4 

 
1 

  
4 

  
1 

 
5 

 
6. 
 

 
ПРПСТПР 

         
3 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
5 

 
УКУПНП 
 

4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 24 6 6  
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Р.БР. 
 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 
 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА УШЕНИКА 

 
ИСХПДИ 

 
1. 
 

БПЈА Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

 

ЛК.1.1.1. разликује и кпристи (у свпм 
раду) пснпвне медије, материјале и 
технике 
 
ЛК.1.1.3. пписује свпј рад и радпве 
других (нпр. исказује утисак) 
 
ЛК.1.2.1. пписује свпј рад и радпве 
других (нпр. исказује утисак) 
 
ЛК.1.3.2. зна да наведе разлишита 
занимаоа за кпја су пптребна знаоа 
и вещтине стешене ушеоем у 
визуелним уметнпстима (нпр. 
кпстимпграф, дизајнер, архитекта...) 
 
ЛК1.3.3. ппзнаје места и извпре где 
мпже да прпщири свпја знаоа везана 
за визуелне уметнпсти (нпр. музеј, 
галерију, атеље, уметнишка 
радипница...) 
 
ЛК.2.1.2. пбразлаже свпј рад и 
радпве других (нпр. навпди садржај, 
тему, карактеристике технике...)  
 

• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• кпристи изражајна свпјства бпја у 

ликпвнпм раду и свакпдневнпм живпту; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне 

ппруке пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• разматра са другима щта и какп је 

ушип/ла и где та знаоа мпже применити. 

 

• именује,пписује и ппказује 

сензитивнпст за пснпвне, изведене, 

хрпматске и ахрпматске бпје у пкружеоу 

и уметнпсти; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира пснпвне, изведене, хрпматске 

и ахрпматске бпје; 

• примеоује стешена знаоа п 

свпјствима и врстама бпја у, пкружеоу и 

уметнпсти приликпм рещаваоа 
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ЛК.2.2.1. пдабира адекватан садржај 
да би представип неку идеју или 
кпнцепт  
 
 
ЛК.3.1.2. пдабира адекватна средства 
(медиј, материјал, технику) 
 
ЛК.3.2.3. кпристи ташне термине (нпр. 
текстура, ритам, пблик...) из 
визуелних уметнпсти (примерене 
узрасту и садржају) када пбразлаже 
свпј рад и радпве других ушеника 
 
 
ЛК.3.2.4. упшава међуспбну 
ппвезанпст елемената, принципа и 
садржаја на свпм 
раду и на радпвима других 
 
 
 

прпблемских задатака; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и 

примеоује их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа 

разних рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава 

свпје ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп 

и путем ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује темперу и 

кплаж кап сликарске технике, 

експериментище и истражује 

оихпвеизражајне мпгућнпсти у 

сппственпм раду; 

• псмищљава и ствара креативна 

рещеоа и пригиналне идеје у ликпвнпм 

раду. 

• именује,пписује и ппказује 

сензитивнпст за разлишите пднпсе бпја у 

пкружеоу и уметнпсти; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира кпмплементарне парпве бпја; 

• сампсталнп примеоује темперу, 

впщтани и суви пастел кап сликарске 

технике, експериментище и истражује 

оихпвеизражајне мпгућнпсти 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

367  

кпмбинујући их у сппственпм раду; 

• сампсталнп примеоује технике 

сликаоа на текстилу, експериментище и 

истражује оихпвеизражајне мпгућнпсти у 

сппственпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз 

изражаваое нпвих ликпвних пднпса. 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти ранпхрищћанске и византијске 

уметнпсти; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу бпја и 

кплпристишких пднпса у делима кпја 

припадају ранпхрищћанскпј и византијскпј 

уметнпсти; 

• примеоује стешена знаоа п 

ранпхрищћанскпј и византијскпј 

уметнпсти приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака ппсвећених бпји; 

 
 

 
2. 
 

БПЈА И СВЕТЛИНА Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у 
стаоу да:  
На крају шаса ушеник ће бити у стаоу да: 

• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• кпристи изражајна свпјства бпја у 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

368  

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

ликпвнпм раду и свакпдневнпм живпту; 

• пбликује, сампсталнп, или у сарадои са 

другима, упптребне предмете пд 

материјала за рециклажу; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне ппруке 

пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• разматра са другима щта и какп је ушип/ла 

и где та знаоа мпже применити. 

 

• именује,пписује и ппказује 

сензитивнпст за ппјмпве светлина и сенка; 

• именује,пписује и ппказује 

сензитивнпст за светлп-тамни кпнтраст; 

• навпди примере светлине / сенке у 

пкружеоу и тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите извпре светлпсти, кап 

и башене и сппствене сенке; 

• примеоује стешена знаоа п светлпсти и 

сенкама у пкружеоу и уметнпсти приликпм 

рещаваоа прпблемских задатака; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и 
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примеоује их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа разних 

рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп и 

путем ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује и кпмбинује 

разлишите ликпвне технике и материјале, 

експериментище и истражује 

оихпвеизражајне мпгућнпсти ликпвнпг 

ппдрушја пбликпваое разлишитих 

материјала; 

• псмищљава и ствара креативна рещеоа 

и пригиналне идеје у ликпвнпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз 

изражаваое нпвих ликпвних пднпса, 

пдступа пд ппстпјећег и утврђенпг и тежи 

прпмени. 

• именује,пписује и ппказује 

сензитивнпст за светлп-тамни кпнтраст; 

• навпди примере светлп-тамнпг 

кпнтраста у пкружеоу и тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите кпнтрасте светлина у 

пкружеоу и уметнпсти; 

• примеоује стешена знаоа п светлп-



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

370  

тамнпм кпнтрасту у пкружеоу и уметнпсти 

приликпм рещаваоа прпблемских 

задатака; 

утврђенпг и тежи прпмени  

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

графишке технике и типпве щтампе; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу светлп-

тамнпг кпнтраста у делима реализпваним у 

графишким техникама; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

пднпсе светлина и светлп-тамне 

кпнтрасте, кап и оихпвп дејствп на 

ппсматраша; 

• примеоује стешена знаоа п светлп-тамнпм 

кпнтрасту приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака крпз израду 

графике; 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

ппјмпве градација светлпсти и вплумен; 

• навпди примере дејства светлпсти на бпју и 

карактер пблика у пкружеоу и тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите примере градације 

светлпсти и вплумена у пкружеоу и 

уметнпсти; 

• примеоује стешена знаоа п градацији 
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светлпсти и вплумену у пкружеоу и 

уметнпсти приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака; 

 

 
3. 
 

ТЕКСТУРА Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у 
стаоу да:  

 

• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• прави разнпврсне текстуре на ппдлпгама, 

пблицима или у апликативнпм прпграму; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне ппруке 

пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• разматра са другима щта и какп је ушип/ла 

и где та знаоа мпже применити. 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите врсте текстура; 

• навпди примере разлишитих текстура у 

прирпди и уметнишким делима и тумаши 

их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите врсте текстура у 

прирпди и уметнпсти; 
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• примеоује стешена знаоа п текстури и 

врстама текстура приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и 

примеоује их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа разних 

рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп и 

путем ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује тущ кап црташку 

технику и материјал, експериментище и 

истражује оегпвеизражајне мпгућнпсти у 

сппственпм раду; 

• псмищљава и ствара креативна рещеоа и 

пригиналне идеје у ликпвнпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз изражаваое 

нпвих ликпвних пднпса, пдступа пд 

ппстпјећег и утврђенпг и тежи прпмени. 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите врсте материјала и фактура у 

сликарству;  

• навпди примере разлишитих материјала 

кприщћених у креираоу сликарских дела и 
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тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите врсте фактура 

сликарских дела; 

• примеоује стешена знаоа п материјалима 

и фактури приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака; 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите врсте материјала и фактура;  

• навпди примере разлишитих материјала 

кприщћених у креираоу уметнишких дела и 

тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите врсте фактура 

уметнишких дела; 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите врсте материјала и фактура у 

вајарству;  

• навпди примере разлишитих материјала 

кприщћених у креираоу вајарских дела и 

тумаши их; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира разлишите врсте фактура 

вајарских дела; 
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• именује,пписује и ппказује сензитивнпст 

за технике фрптаж, гратаж и зграфитп; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу текстуре 

у делима изведеним у техникама фрптаж, 

гратаж и зграфитп; 

• пписује, уппређује и анализира 

разлишите врсте текстура и оихпва дејства 

на ппсматраша; 

• примеоује стешена знаоа п 

текстури приликпм рещаваоа прпблемских 

задатака крпз прављеое фрптажа и 

гратажа; 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти исламске уметнпсти; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу 

текстуре у делима кпја припадају исламскпј 

уметнпсти; 

• пписује, уппређује и анализира 

разлишите врсте текстура и оихпва дејства 

на ппсматраша; 

• примеоује стешена знаоа п 

исламскпј уметнпсти приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака ппсвећених 

текстури; 

• именује ипписује ппјмпве: текстура, 

текстуре у прирпди и уметнишким делима; 
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слпјевитп, лазурнп и паступзнп сликаое; 

• навпди примере усвпјених ппјмпва из 

пкружеоа, тумаши их, уппређује и анализира 

оихпва знашеоа; 

• активнп ппсматра, ппажа, упшава, 

уппређује и анализира предмете, бића и 

ппјаве; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава 

свпје ставпве, мисли и псећаоа; 

• ппказује радпзналпст и спремнпст да 

ппставља питаоа, критикује, дискутује у 

пднпсу на тему, пднпснп ликпвни прпблем; 

 

 

 
4. 

 

СВЕТ УПБРАЗИЉЕ У 
ЛИКПВНИМ 
ДЕЛИМА 

Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у 
стаоу да:  
 

• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне 

ппруке пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• разматра са другима щта и какп је 

ушип/ла и где та знаоа мпже применити. 
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• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

ппјмпве мащта, фантазија и упбразиља; 

• навпди примере упптребе мащте и 

фантазије у ликпвним делима и тумаши их; 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти уметнпсти ренесансе у земљама 

северне Еврппе; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу мащте 

и имагинације у делима кпја припадају 

уметнпсти ренесансе; 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

технику фптп-кплаж  / папир-маще; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу мащте, 

фантазије и упбразиље у делима изведеним 

у техници фптп-кплаж / папир-маще; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

мптиве из митплпгије и легенди, и оихпву 

улпгу у уметнишким делима; 

• примеоује стешена знаоа п 

упбразиљи у ликпвнпј уметнпсти приликпм 

рещаваоа прпблемских задатака крпз 

прављеое фптп--кплажа, папир-мащеа; 

• ппсматра, ппажа, упшава, уппређује и 

анализира улпгу мащте, фантазије и упбразиље 

у ликпвним делима; 
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• примеоује стешена знаоа п мащти, 

фантазији и упбразиљи у уметнпсти приликпм 

рещаваоа прпблемских задатака; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и примеоује 

их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа разних 

рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп и путем 

ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује и кпмбинује 

разлишите ликпвне технике и материјале, 

експериментище и истражује оихпвеизражајне 

мпгућнпсти; 

• псмищљава и ствара креативна рещеоа 

и пригиналне идеје у ликпвнпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз 

изражаваое нпвих ликпвних пднпса, пдступа 

пд ппстпјећег и тежи прпменама; 

• прпналази непбишне, смещне, 

парадпксалне углпве ппсматраоа ппзнатих 

ппјава. 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти уметнпсти ренесансе у земљама 

северне Еврппе; 
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• ппсматра, ппажа и упшава улпгу мащте 

и имагинације у делима кпја припадају 

уметнпсти ренесансе; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

мптиве из мащте и имагинације, и оихпву 

улпгу у уметнишким делима из дпба 

ренесансе; 

• примеоује стешена знаоа п уметнпсти 

ренесансе приликпм рещаваоа прпблемских 

задатака ппсвећених мащти и имагинацији; 

• именује ипписује ппјмпве: мащта, фантазија, 

упбразиља и упбразиља у ликпвнпј уметнпсти; 

• навпди примере усвпјених ппјмпва у 

пкружеоу и уметнпсти, тумаши их, уппређује и 

анализира оихпва знашеоа; 

• активнп ппсматра, ппажа, упшава, 

уппређује и анализира предмете, бића и 

ппјаве; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа; 

• ппказује радпзналпст и спремнпст да 

ппставља питаоа, критикује, дискутује у пднпсу 

на тему, пднпснп ликпвни прпблем; 

• примеоује знаоа, пригиналне идеје и 

разлишите метпде у дискусији и закљушиваоу; 
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5. КПМУНИКАЦИЈА Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

 На крају шаса ушеник ће бити у стаоу да: 

• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне 

ппруке пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• идентификује теме у пдабраним 

уметнишким делима и циљеве једнпставних 

визуелних ппрука; 

• разматра са другима щта и какп је 

ушип/ла и где та знаоа мпже применити. 

 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите теме и и мптиве у ликпвним делима; 

• навпди примере разлишитих тема и мптива у 

ликпвним делима и тумаши их; 

• упшава, уппређује и анализира примере 

визуелнпг сппразумеваоа и кпмуникацијску 

улпгу ликпвних дела; 

• примеоује стешена знаоа п разлишитим 

темама и мптивима у ликпвнпј уметнпсти 

приликпм рещаваоа прпблемских задатака; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и примеоује 
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их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа разних 

рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп и путем 

ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује и кпмбинује 

ликпвну технику фптп-кплаж, експериментище 

и истражује оегпвеизражајне мпгућнпсти; 

• псмищљава и ствара креативна рещеоа 

и пригиналне идеје у ликпвнпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз 

изражаваое нпвих ликпвних пднпса, пдступа 

пд ппстпјећег и тежи прпменама; 

• прпналази непбишне, смещне, 

парадпксалне углпве ппсматраоа ппзнатих 

ппјава. 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

разлишите примере примеоене уметнпсти и 

графишкпг дизајна; 

• навпди примере из пбласти примеоене 

уметнпсти и графишкпг дизајна и тумаши их; 

• упшава, уппређује и анализира улпгу 

уметнпсти у свакпдневнпм живпту; 

примеоује стешена знаоа п примеоенпј 
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уметнпсти и графишкпм дизајну приликпм 
рещаваоа прпблемских  

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

уметнпст калиграфије и типпграфије; 

• ппсматра, ппажа и упшава кпмуникацијску 

улпгу ликпвних дела изведених у 

калиграфији и типпграфији; 

• пписује, уппређује и анализира мпгућнпсти 

визуелнпг сппразумеваоа путем калиграфскпг 

и типпграфскпг писма; 

• примеоује стешена знаоа п визуелнпм 

сппразумеваоу приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака крпз бављеое 

калиграфијпм, типпграфијпм и илустрацијпм; 

задатака; 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти српске средопвекпвне уметнпсти; 

• ппсматра, ппажа и упшава 

кпмуникацијску улпгу ликпвних дела кпја 

припадају српскпј средопвекпвнпј уметнпсти; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

мптиве и теме, и оихпву кпмуникацијску 

улпгу у делима кпја припадају српскпј 

средопвекпвнпј уметнпсти; 

• примеоује стешена знаоа п српскпј 

средопвекпвнпј  уметнпсти приликпм 

рещаваоа прпблемских задатака ппсвећених 
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визуелнпм сппразумеваоу и кпмуникацији; 

• именује ипписује ппјмпве: теме и мптиви у 

ликпвнпј уметнпсти, улпга уметнпсти у 

свакпдневнпм живпту, примеоена уметнпст и 

дизајн; 

• навпди примере усвпјених ппјмпва у 

пкружеоу и уметнпсти, тумаши их, уппређује и 

анализира оихпва знашеоа; 

• активнп ппсматра, ппажа, упшава, 

уппређује и анализира предмете, бића и 

ппјаве; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа; 

• ппказује радпзналпст и спремнпст да 

ппставља питаоа, критикује, дискутује у пднпсу 

на тему, пднпснп ликпвни прпблем; 

6. ПРПСТПР Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Естетишкe 

кпмпетенције 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

 Пп заврщетку активнпсти ушеник ће бити у 
стаоу да:  

 
• кпристи пдабране инфпрмације кап 

ппдстицај за стваралашки рад; 

• изрази свпје замисли и  ппзитивне 

ппруке пдабранпм ликпвнпм техникпм; 

• ппище свпј рад, естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

• идентификује теме у пдабраним 
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уметнишким делима и циљеве једнпставних 

визуелних ппрука; 

• разматра са другима щта и какп је 

ушип/ла и где та знаоа мпже применити. 

 
 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

технику витраж; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу витража у 

уређиваоу ентеријера и креираоу 

амбијента; 

• пписује, уппређује и анализира мпгућнпсти 

уређеоа ентеријера и ствараоа амбијента 

путем ликпвних дела изведених у техници 

витраж; 

• примеоује стешена знаоа п ентеријеру, 

амбијенту и пбликпваоу прпстпра приликпм 

рещаваоа прпблемских задатака крпз 

креираое витража; 

• ппвезује стешена знаоа и вещтине са 

псталим наставним садржајима и 

примеоује их у ликпвнпм раду; 

• развија стратегије прпналажеоа разних 

рещеоа у сппственпм раду; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа, вербалнп и 
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путем ликпвних медија; 

• сампсталнп примеоује технику витраж, 

експериментище и истражује 

оенеизражајне мпгућнпсти у сппственпм 

раду; 

• псмищљава и ствара креативна рещеоа и 

пригиналне идеје у ликпвнпм раду; 

• ппказује инвентивнпст крпз изражаваое 

нпвих ликпвних пднпса. 

• именује ипписује пснпвне ппјмпве из 

пбласти уметнпсти ренесансе; 

• ппсматра, ппажа и упшава улпгу амбијента 

у делима кпја припадају уметнпсти 

ренесансе; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

амбијенте и нашине пбликпваоа прпстпра, 

и оихпву улпгу у уметнишким делима из 

дпба ренесансе; 

• примеоује стешена знаоа п уметнпсти 

ренесансе приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака ппсвећених 

креираоу амбијента и пбликпваоу 

прпстпра; 

• именује,пписује и ппказује сензитивнпст за 

ппјмпве амбијент, архитектура и дизајн 

ентеријера; 
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• ппсматра, ппажа и упшава разлишите 

примере из пбласти архитектуре и дизајна 

ентеријера; 

• пписује, уппређује и анализира разлишите 

мпгућнпсти креираоа амбијента и уређеоа 

ентеријера; 

• примеоује стешена знаоа п ентеријеру и 

пбликпваоу прпстпра приликпм рещаваоа 

прпблемских задатака у пквиру щкплскпг 

прпјекта; 

• именује ипписује ппјмпве: амбијент, 

архитектура и дизајн ентеријера; 

• навпди примере усвпјених ппјмпва у 

пкружеоу и уметнпсти, тумаши их, уппређује 

и анализира оихпва знашеоа; 

• активнп ппсматра, ппажа, упшава, уппређује 

и анализира прпдукте настале тпкпм 

реализације прпјектнпг задатка; 

• кпмуницира и сппнтанп изражава свпје 

ставпве, мисли и псећаоа; 

• ппказује радпзналпст и спремнпст да 

ппставља питаоа, критикује, дискутује у 

пднпсу на тему, пднпснп ликпвни прпблем; 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: Ликпвна култура 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

НАСТАВНИК:Анастасија Бабпвић Димитрић 

 

 

  

ПБЛАСТ/ТЕМА/МПДУЛ МЕСЕЦ П В Е СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. ПРПСТПР И КПМППЗИЦИЈА 5 4 3 5 2      13 2 4 19 

2. КПМУНИКАЦИЈА     1 2 4 4 2  5 6 2 13 

3. УМЕТНПСТ ПКП НАС         2 2 2 1 1 4 

4.                

5.                

6.                

УКУПНП 5 4 3 5 3 2 4 4 4 2 20 9 7 36 
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Р. БР. ПБЛАСТ/ТЕМА/МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1. ПРПСТПР И КПМППЗИЦИЈА Рещаваое прпблема, сарадоа, 

пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 

друщтву, естетишка, пдгпвпран 

пднпс према пкплини и 

кпмуникација 

 – кпристи традиципналне 

технике и пдабрана савремена 

средства за ликпвна 

истраживаоа; 

– изражава, пдабраним 

ликпвним елементима, емпције, 

стаое или имагинацију; 

– пбликује кпмппзиције 

примеоујући пснпвна знаоа п 

прпппрцијама и перспективи; 

– кпристи, сам или у 

сарадои са другима, пдабране 

извпре, ппдатке и инфпрмације  

кап ппдстицај за стваралашки 

рад; 

2. КПМУНИКАЦИЈА Рад с ппдацима и инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, сарадоа, 

кпмпетенција за ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у демпкратскпм друщтву, 

естетишка кпмпетенција, 

кпмуникација 

 – разгпвара п пдабраним 

идејама, темама или мптивима у 

уметнишким пствареоима 

разлишитих култура и еппха; 

– уважава себе и друге 

када снима, пбрађује и дели 

дигиталне фптпграфије;  

– ушествује у заједнишкпм 

креативнпм раду кпји 

пбједиоује разлишите уметнпсти 
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и/или уметнпст и технплпгију; 

3. УМЕТНПСТ ПКП НАС Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама, рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
кпмпетенција за 
ушеое,пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпмпетенција, 
кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву 
 

 – прави, сампсталнп или у 

тиму, презентације п пдабраним  

темама ппвезујући кљушне 

текстуалне ппдатке и визуелне 

инфпрмације; 

– представи свпје и радпве 

других, краткп, аргументпванп и 

афирмативнп;  

– предлаже идеје за 

уметнишку рециклажу, 

хуманитарне акције крпз 

ликпвнп стваралащтвп или 

пбилазак места и устанпва 

културе; 

– разматра свпја 

интереспваоа и мпгућнпсти у 

пднпсу на занимаоа у 

визуелним уметнпстима. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕT:Ликпвна култура 

РАЗРЕД:ПСМИ 
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НАСТАВНИК: Анастасија Бабпвић Димитрић 
М

ес
ец

 

Н
ас

та
вн

а 
те

м
а 

  

  Брпјшаспва 

 
 
 
 
Наставна јединица 

 
 
 
за  
пбраду 

 
 
 
за друге 
типпве п

п
 

н
ас

та
вн

п
ј 

те
м

и
 

С
еп

те
м

б
ар

  

С
Л

П
Б

П
Д

Н
П

 К
П

М
П

П
Н

П
В

А
О

Е 

1. 1 СИСТЕМ НИЗАОА СКУППВА 
ЛИНИЈА, БПЈА И ПБЛИКА ПРЕМА 
ПДРЕЂЕНПЈ ЩЕМИ –  
Апстракција и гепметризација 
Апстрактне слике у прпстпру 

п/п  

П
б

р
ад

а 
–

 2
; п

р
ак

ти
ша

н
 р

ад
 –

 2
; п

р
п

ц
ео

и
ва

о
е 

– 
1

 
У

К
У

П
Н

П
: 5

 

2.  ТРПДИМЕНЗИПНАЛНЕ 
ГЕПМЕТРИЈСКЕ СЛИКЕ 

 п 

3.  РИТМИШКП-ХАРМПНИЈСКА 
КПМППЗИЦИЈА ШИСТПГ ПДНПСА 
БПЈЕ И ФПРМЕ –  
Експресија и акципнп сликаое 
Експресија емпција 

п/п  

4.  ППКРЕТ, СЛУШАЈ, ГЕСТ – 
АКЦИПНП СЛИКАОЕ И  
ЛИРИКА, ГЕПМЕТРИЈА, АКЦИЈА И 
ЕКСПРЕСИЈА 

 п 

П
кт

п
б

ар
  

5.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ  Пр. 

В
И

ЗУ
ЕЛ

Н
П

 
С

П
П

Р
А

ЗУ
М

ЕВ
А

О
Е 

И
 

М
ЕТ

А
Ф

П
Р

И
К

А
 

6.  ВИЗУЕЛНП СППРАЗУМЕВАОЕ И 
МЕТАФПРИКА 
Прише у слици – метафпре, 
алегприје, перспнификације 

п/п  

П
б

р
ад

а 
–

 2
; 

п
р

ак
ти

ша
н

 р
ад

 
–

 1
; 

п
р

п
ц

ео
и

ва
о

е 

–
  

У
К

У
П

Н
П

: 4
 

7.  АМБЛЕМ, ГРБ, ХЕРАЛДИКА, 
ЛПГПТИП И ВИЗУЕЛНП 

п/п  
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СППРАЗУМЕВАОЕ 
Мпј беч – мпј мптп 

8.  МПЈ БЕЧ – МПЈ МПТП  п 

9.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ  Пр. 

 

 10.  КПНТРАСТ ЛИКПВНИХ 
ВРЕДНПСТИ 

п   

Н
п

ве
м

б
ар

 

К
П

Н
ТР

А
С

Т,
 Ј

ЕД
И

Н
С

ТВ
П

 И
 Д

П
М

И
Н

А
Н

ТА
 У

 П
Р

П
С

ТП
Р

У
 

11.  КПНТРАСТ ЛИНИЈА, БПЈА И 
ПБЛИКА КОНТРАСТ ЛИНИЈА, БОЈА 
И ОБЛИКА 

 п 

П
б

р
ад

а 
– 

6
; п

р
ак

ти
ша

н
 р

ад
 –

 1
2

; п
р

п
ц

ео
и

ва
о

е
 –

 3
 

У
К

У
П

Н
П

: 2
1

 

12.  КПНТРАСТ СВЕТЛИНА И ТЕКСТУРА 
–КОНТРАСТ СВЕТЛИНА И 
ТЕКСТУРА 

 п 

13.  КПНТРАСТ МАСА И ВЕЛИШИНА – 
ВЕЛИКО, ВЕЋЕ, НАЈВЕЋЕ 

 п 

Д
ец

ем
б

ар
 

14.  ИНСТАЛАЦИЈА 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ ФОРМЕ У 
ПРОСТОРУ 

 п 

15.  ИНСТАЛАЦИЈА 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ ФОРМЕ У 
ПРОСТОРУ 

 п 

16.  ИНСТАЛАЦИЈА 
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНЕ ФОРМЕ У 
ПРОСТОРУ 

 п 

17.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ  Пр. 

Ја
н

уа
р

  

18.  ЈЕДИНСТВП КАП ПСНПВНА 
ВРЕДНПСТ КПМППЗИЦИЈЕ – 
Српднпст ликпвних вреднпсти 
Српднпст ликпвних вреднпсти 

п/п  
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19.  СРОДНОСТ ЛИКОВНИХ 
ВРЕДНОСТИ 

 п 

20.  СТАТИШНП И ДИНАМИШНП 
ЈЕДИНСТВП 
СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО 
ЈЕДИНСТВО 

п/п  

Ф
еб

р
уа

р
 

21.  СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО 
ЈЕДИНСТВО 

 п 

22.  ЈЕДИНСТВП И РАВНПТЕЖА 
ЈЕДИНСТВО И РАВНОТЕЖА 
ЛИКОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА У 
КОМПОЗИЦИЈИ 

п/п  

М
ар

т 

23.  ЈЕДИНСТВО И РАВНОТЕЖА 
ЛИКОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА У 
КОМПОЗИЦИЈИ 

 п 

24.  ЈЕДНИСТВП ИЗРАЗА 
ЈЕДИНСТВО ЛИКОВНОГ ИЗРАЗА 
 

п/п  

25.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
 

 Пр. 

26.  ДПМИНАНТА КАП УСЛПВ ЗА 
ППВЕЗИВАОЕ РАЗНПРПДНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА 
Дпминанта у прпстпру 

п/п  

27.  ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 
 

 п 

А
п

р
и

л
  

28.   Истраживаое фпрме, 
материјала и кпнцепта 

 п 

29.  Мпдернп и савременп у српскпј 
уметнпсти 

 п 

30.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ   Пр. 
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М
ај

 

Ф
А

Н
ТА

С
ТИ

К
А

 

31.  РЕАЛНИ ПБЛИЦИ У НЕРЕАЛНИМ 
ПДНПСИМА – Реални пблици у 
нереалним пднпсима  

п/п  

П
б

р
ад

а 
–

 2
; п

р
ак

ти
ша

н
 р

ад
 

–
 1

; п
р

п
ц

е
н

а 
–

 1
 

У
К

У
П

Н
П

: 4
 

32.  СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ И 
ФАНТАСТИКА –  
Мащта – снпви – фантазија 

п/п  

33.  ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ 
 

 п 

34.  ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
 

 Пр. 

Првп пплугпдищте  7 13 20 

Другп пплугпдищте  5 9 14 

Укупнп   12 22 34 

 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Музишка култура 
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НАСТАВНИК: Марица Пријпвић, Љубица Максимпвић 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА 
УТВРЂ 

ИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Човек и музика 2 1 1 1 2 / 2 2 / / 7 4 11 

2.  Извођење музике 4 2 5 4 2 1 3 1 1 1 16 8 24 

3.  Слушање музике 1 2 1 4 1 1 2 5 4 5 19 7 26 

4.  Музички инструменти / 3 / / / / / / / / 2 1 3 

5.  Музичко стваралаштво 2 / / / 1 1 2 1 1 / 4 4 8 

УКУПНО 9 8 7 9 6 3 9 9 6 6 48 24 72 
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Р.БР. 
ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

4.  Човек и музика компетенција за  учење, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

1.1.3 

2.1.3 

3.1.3 

 

Слушање музике: 

1. 2.1. 3 

2. 2.2.3 

3. 3.2.3 

 

Музичко извођење: 

1. 1.3.3 

2. 3.3.3 

 

 

На крају наставне теме ученик ће бити у 
стању да: 

-наведе средства музичког изражавања у 

праисторији и античком добу;  

- објасни како друштвени развој  

утиче на начине и облике музичког 

изражавања;  

- искаже своје мишљење о значају и улози 

музике у животу човека;  

- реконструише у сарадњи са другима начин 

комуникације кроз музику у смислу ритуалног 

понашања и пантеизма;  

- идентификује утицај ритуалног понашања у 

музици савременог доба (музички елементи, 
наступ и слично) 
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5.  Музичко извођење компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према здрављу, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

 

1.1.1 

2.1.1 

3.1.1 

1.1.4 

1.1.5 

 

Музичко извођење: 

 

1.3.1 

3.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

3.3.3 

 

Музичко стваралаштво: 

 

1.4.1 

3.4.1 

1.4.3 

3.4.3 

1.4.4 

3.4.4 

 

 

 

На крају школске године ученик ће бити у 
стању да: 

- пева и свира самостално и у групи;  

- примењује правилну технику  

певања (правилно дисање, држање тела, 

артикулација);  

- кроз свирање и покрет развија  

сопствену координацију и моторику;  

- користи различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције;  

- искаже своја осећања у току  

извођења музике;  

- примењује принцип сарадње и  

међусобног подстицања у  

заједничком музицирању;  

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама;  

- користи могућности ИКТ-а у извођењу 

музике (коришћење матрица, караоке 

програма, аудио снимака...). 
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6.  Слушање музике 

 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Слушање музике: 

 

1.2.1 

2.2.1 

3.2.1 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

1.2.3 

2.2.3 

3.2.3 

1.2.4 

 

На крају школске године ученик ће бити у 
стању да: 

- изражава се покретима за време слушања 

музике;  

- вербализује свој доживљај музике;  

- идентификује ефекте којима различити 

елементи музичке изражајности (мелодија, 

ритам, темпо, динамика) утичу на тело и 

осећања;  

- анализира слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте;  

- илуструје примере коришћења плесова и 

музике према намени у свакодневном  

животу (војна музика, обредна музика, музика 

за забаву...);  

- критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље;  

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона;  

- користи могућности ИКТ-а за слушање 

музике. 

7.  Музички 

инструменти 

 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

 

1.1.2 

2.1.2 

3.2.1 

 

Слушање музике: 

 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

1.2.3 

На крају наставне теме ученик ће бити у 
стању да: 

- класификује инструменте по начину 

настанка звука;  

- опише основне карактеристике удараљки;  

- препозна везу између избора  

врсте инструмента и догађаја,  

односно прилике када се музика изводи;  

- користи могућности ИКТ-а у примени знања 

о музичким инструментима (коришћење 

доступних апликација). 
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8.  Музичко 

стваралаштво 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Музичко стваралаштво: 

1.4.1.  

1.4.2.  

1.4.3.  

1.4.4. 

3.4.1.  

3.4.2.  

3 4.3. 

3.4.4. 

На крају школске године ученик ће бити у 
стању да: 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз певање, свирање и 

покрет;  

- изражава своје емоције осмишљавањем 

мањих музичких целина;  

- комуницира у групи импровизујући мање 

музичке целине гласом, нструментом или 

покретом;  

- учествује у креирању школских приредби, 

догађаја и пројеката;  

- користи могућности ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 
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НАСТАВНИК: Марица Пријпвић, Љубица Максимпвић 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

6.  Човек и музика 2 / 1 1 2 / 2 / 1 / 7 2 9 

7.  Извођење музике 3 3 / / / 1 2 1 1 / 8 3 11 

8.  Слушање музике / 1 1 2 / / 1 / / 2 4 3 7 

9.  Музички инструменти / /  / / / / / 2 1 / 2 1 3 

10.  Музичко стваралаштво / / 2 2 1 / / 1 / / 4 2 6 

УКУПНО 5 4 4 5 3 1 5 4 3 2 25 11 36 
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Р.БР. 
ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

9.  Човек и музика компетенција за  учење, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

1.1.3 

2.1.3 

3.1.3 

 

Слушање музике: 

4. 2.1. 3 

5. 2.2.3 

6. 3.2.3 

 

Музичко извођење: 

3. 1.3.3 

4. 3.3.3 

 

 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

-повеже  различите видове  музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

- препозна музику старих епоха као 

инспирацију у савременој музици 

- наведе начине и средства музичког 

изражавања у средњем веку у Европи и 

Србији 

- уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у средњем веку 

 - уочи разлике између доховних и световних 

вокалних композиција средњег века и 

ренесансе; 

- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија) 

-идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника средњег 

века и ренесансе 

- објасни како друштвени развој утиче на 

начине и облике музичког изражавања 

- искаже своје мишљење о значају и улози 
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музике у животу средњег века у Европи и 

Србији 

- користи могућности ИКТ-а у извођењу и 

слушању музике. 

10.  Извођење музике компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према здрављу, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање 

 

1.1.1 

2.1.1 

3.1.1 

1.1.4 

1.1.5 

 

Музичко извођење: 

 

1.3.1 

3.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

3.3.3 

На наставне теме ученик ће бити у стању да: 

 изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и традиционалне и/или електронске 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

 примењује правилну технику певања; 

- издвоји начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким 

примерима 

- примењује различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције 

- развије координацију и моторику кроз 

свирање и покрет 

 примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

 користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт;  

 комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна уметност); 

 понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким 

приликама; 
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Музичко стваралаштво: 

 

1.4.1 

3.4.1 

1.4.3 

3.4.3 

1.4.4 

3.4.4 

 

 

 

 критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље; 

 користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

11.  Слушање музике 

 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Слушање музике: 

 

1.2.1 

2.2.1 

3.2.1 

1.2.2 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

 разликује вокално-инструменталне и 

инструменталне облике средњег века и 

ренесансе; 

 коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте ; 

 идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника 

средњег века и ренесансе; 

 уочи сличности и разлике између 
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2.2.2 

3.2.2 

1.2.3 

2.2.3 

3.2.3 

1.2.4 

 

православне и (римо)католичке духовне 

музике; 

 идентификује елементе средњовековне 

музике као инспирацију у музици 

савременог доба; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

12.  Музички 

инструменти 

 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

 

1.1.2 

2.1.2 

3.2.1 

 

Слушање музике: 

 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

- одреди врсту музичког инструмента са 
диркама по изгледу и звуку; 

 опише разлику у начину добијања звука 

код иснтрумената са диркама; 

 препозна инструмент или групу према 

врсти композиције у оквиру датог музичког 

стила; 

 коментарише слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

-     користи могућности ИКТ-а у примени 

знања о музичким инструментима 

(коришћење доступних апликација). 
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1.2.3 

 

 

13.  Музичко 

стваралаштво 

 1.4.1.  

1.4.2.  

1.4.3.  

1.4.4. 

3.4.1.  

3.4.2.  

3 4.3. 

3.4.4. 

На крају школске године ученик ће бити у 

стању да: 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз певање, свирање и 

покрет;  

- изражава своје емоције осмишљавањем 

мањих музичких целина;  

- комуницира у групи импровизујући мање 

музичке целине гласом, нструментом или 

покретом; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и традиционалне и/или електронске 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- учествује у креирању школских приредби, 

догађаја и пројеката;  

- користи могућности ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 
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ПРЕДМЕТ: Музишка култура 

РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИК: Марица Пријпвић, Љубица Максимпвић 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

11.  Човек и музика 3 / / 2 1 / 2 / 1 / 7 2 9 

12.  Извођење музике 1 3 2 1 / / 1 / / 1 6 3 9 

13.  Слушање музике 1 / 2 1 1 1 / / / / 4 2 6 

14.  Музички инструменти / / / / / / 2 3 1 1 5 2 7 

15.  Музичко стваралаштво / 1 / 1 1 / / 1 1 / 3 2 5 

УКУПНО 5 4 4 5 3 1 5 4 3 2 25 11 36 
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Р.БР. 
ОБЛАСТ / ТЕМА / 

МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

14.  Човек и музика компетенција за  учење, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

1.1.3 

2.1.3 

3.1.3 

 

Слушање музике: 

7. 2.1. 3 

8. 2.2.3 

9. 3.2.3 

 

Музичко извођење: 

5. 1.3.3 

6. 3.3.3 

 

 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

- повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали; 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период барока 

и класицизма; 

- уочи основне карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и класицизму; 

- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника барока и 

класицизма; 

- идентификује елементе музике барока и 
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класицизма као инспирацију у музици 

савременог доба; 

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање и стваралаштво. 

15.  Извођење музике  компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према здрављу, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање 

 

1.1.1 

2.1.1 

3.1.1 

1.1.4 

1.1.5 

 

Музичко извођење: 

 

1.3.1 

3.3.1 

1.3.2 

На наставне теме ученик ће бити у стању да: 

- изводи музичке примере користећи глас, 

покрет и инструменте, сaмoстaлнoи у групи; 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма;  

- примењује принцип сарадње и међусобног 
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1.3.3 

3.3.3 

 

 

 

подстицања у заједничком музицирању; 

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама;  

- критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

16.   

Слушање музике 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Слушање музике: 

 

1.2.1 

2.2.1 

3.2.1 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

1.2.3 

2.2.3 

3.2.3 

1.2.4 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

- препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

- идентификује репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника барока и 

класицизма; 

- идентификује елементе музике барока и 

класицизма као инспирацију у музици 

савременог доба; 

- наведе изражајна средстава музичке 

уметности карактеристична за период барока 

и класицизма; 

- понаша се у складу са правилима музичког 
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 бонтона у различитим музичким приликама; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

17.  Музички 

инструменти 

 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Знање и разумевање: 

 

1.1.2 

2.1.2 

3.2.1 

 

Слушање музике: 

 

1.2.2 

2.2.2 

3.2.2 

1.2.3 

 

Музичко стваралаштво: 

 

На крају наставне теме ученик ће бити у 

стању да: 

- препозна врсту жичаних инструмента по 

изгледу и звуку; 

- опише начин добијања тона код 

жичанихинструмената; 

- препозна инструмент или групу према врсти 

композиције у оквиру датог музичког стила; 

- објасни како је музика повезана са другим 

уметностима и областима ван уметности 

(музика и религија; технологија записивања, 

штампања нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 
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1.4.2. 

3.4.2. 

 

 

18.  Музичко 

стваралаштво 

компетенција за  учење, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

Музичко стваралаштво: 

1.4.1. 

3.4.1. 

1.4.2. 

3.4.2. 

1.4.3. 

3.4.3. 

1.4.4. 

3.4.4. 

1.4.5. 

3.4.5. 

 

На крају школске године ученик ће бити у 

стању да: 

- користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

- комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

- учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

- изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума, писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма;  

- примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 

- понаша се у складу са правилима музичког 

бонтона у различитим музичким приликама;  
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- користи могућности ИКТ-а за самостално 

истраживање, извођење и стваралаштво. 

 

Глпбални план рада из музишке културе за VIII разред щкплске 2020/2021. гпдине 
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II 

 

 

Музишкп- 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ  

СЛПБПДНА НАСТАВНА АКТИВНПСТ 

(Прпграм наставе и ушеоа) 

НАЗИВ СЛПДПБНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНПСТИ:    Хпр и пркестар 

РАЗРЕД:  VI 
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НАСТАВНИК:    Љубица Максимпвић, Марица Пријпвић 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

МЕСЕЦ 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Извођење музике 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 16 

2.  Слушање музике  1  1   2 1   5 

3.  Стварање музике 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 15 

УКУПНО 4 5 4 4 3 2 4 3 4 3 36 
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Р.БР. ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
ИСХОДИ 

1.  Извођење музике 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

сарадња, дигитална 

кометенција 

1.1.1. 

2.1.1. 

1.1.4 

2.1.4. 

1.1.5. 

1.2.1. 

2.2.1. 

1.2.3. 

2.2.3. 

3.2.3. 

1.2.4 

2.2.4. 

1.2.5. 

2.2.5. 

3.2.5. 

1.3.1. 

3.3.1. 

1.3.2. 

3.3.2 

1.3.3. 

 пева и свира сaмoстaлнo и у 

групи; 

 кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику: 

 користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике 

 изражава покретима за време 

слушања музике; 

 вербализује свој доживљај 

музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 

 различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања; 

 уочава домаћу  фолклорну 

традицију и њену стилизацију; 
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2.  Слушање музике 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

сарадња, дигитална 

кометенција 

2.1.1. 

3.1.1. 

1.1.2. 

1.1.4. 

2.1.4. 

1.1.5. 

3.1.5. 

1.2.1. 

2.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

2.2.3. 

3.2.3. 

2.2.4. 

- анализира слушано дело у односу 

на извођачки састав и инструменте; 

- користи могућности ИКТ-а за 

слушање музике 

- изражава се покретима за време 

слушања музике; 

- вербализује свој доживљај музике; 

- идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, ритам, 

тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo и 

осећања 
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3.  Стварање музике 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, 

сарадња, дигитална 

кометенција 

1.1.1. 

1.3.1. 

3.3.1. 

1.3.2. 

3.3.2. 

1.3.3. 

3.3.3. 

1.4.1. 

3.4.1. 

 пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

 користи различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције; 

 искаже своја осећања у току 

извођења музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, држање 

тела, артикулација); 

 кроз свирање и покрет развија 

сопствену координацију и 

моторику; 

 користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

 ученик уме да искаже своја 

осећања у току извођења музике; 

 користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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ПРЕДМЕТ: Гепграфија 

РАЗРЕД:  Пети 

НАСТАВНИК: Светпзар Р. Шекић и Раде Бпщкпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ 
ПБРАДА 

УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

16.  Шпвек и гепграфија 1          1 0 1 

17.  Васипна и васипнска тела 3 2         3 2 5 

18.  Планета Земља  2 3        3 2 5 

19.  Унутращоа грађа и рељеф 
Земље - литпсфера 

  1 4 3 3     7 4 11 

20.  Атмпсфера       4 2   4 2 6 

21.  Хидрпсфера        2 3  3 2 5 

22.  Бипсфера         1 2 2 1 3 

УКУПНП           23 13 36 
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ГПДИЩОИ – ГЛПБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Месец Ред.бр.

наст.јед

. 

Назив наставне јединице Тип часа 

Септембар   1. Увод у географију – човек и географија обрада 

Септембар 2. Васиона: Звезде, сазвежђа, галаксије, млечни пут обрада 

Септембар 3. Сунчев систем: Сунце и планете обрада 

Септембар 4. Васиона, звезде, Сунчев систем и планете утврђивање 

Октобар 5. Сателити и мала тела Сунчевог система обрада 

Октобар 6. Сателити и мала тела Сунчевог система утврђивање 

Октобар 7. Облик Земље и структура њене површине обрада 

Октобар 8. Облик Земље и структура њене површине утврђивање 

Новембар 9. Земљина кретања: ротација и њене последице обрада 

Новембар 10. Земљина кретања: револуција и њене последице обрада 

Новембар 11. Земљина кретања: ротација и револуција утврђивање 

Новембар 12. Постанак Земље обрада 

Децембар 13. Унутрашња грађа Земље: стене и литосф. плоче обрада 

Децембар 14. Постанак Земље и унутрашња грађа Земље утврђивање 

Децембар 15. Вулканизам и земљотреси           обрада 

Децембар 16. Вулканизам и земљотреси утврђивање 

Јануар 17. Набирање и раседање Земљине коре обрада 

Јануар 18. Рељеф Земљине површине обрада 

Јануар 19. Набирање и раседање Земљине коре; рељеф 

Земљине површине 

утврђивање 

Јануар 20. Спољашње силе Земље: речна и морска ерозија и 

акумулација 

обрада 
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Фебруар 21. Спољашње силе Земље: еолска, ледничка и 

крашка ерозија и акумулација 

обрада 

Фебруар 22. Спољашње силе Земље: ерозивни и 

акумулативни облици рељефа 

утврђивање 

Март 23. Састав, структура и значај атмосфере обрада 

Март 24. Време и временски елементи обрада 

Март 25. Састав, структура и значај атмосфере; време и 

временски елементи 

утврђивање 

Март 26. Клима и климатски чиниоци обрада 

Април 27. Човек и клима обрада 

Април 28. Клима и климатски чиниоци; човек и клима утврђивање 

Април 29. Светско море и његова хоризонтална подела обрада 

Април 30. Својства и кретања морске воде обрада 

Мај 31. Светко море и његова хоризонтална подела; 

својства и кретања морске воде 

утврђивање 

Мај 32. Воде на копну; реке и језера; човек и вода обрада 

Мај 33. Воде на копну; реке и језера; човек и вода утврђивање 

Мај 34. Биљни и животињски свет на Земљи обрада 

Јун 35. Угроженост и заштита живог света на Земљи обрада 

Јун 36. 

 

Биљни и животињски свет на Земљи; угроженост 

и заштита живог света на Земљи 

утврђивање 
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ПРПГРАМ НАСТАВЕ И УШЕОА ИЗ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

19.  УВПД У ГЕПГРАФИЈУ – ШПВЕК 
И ГЕПГРАФИЈА 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.3; ГЕ.1.3.1. - Ппвеже ппстпјећа 
знаоа п прирпди и 
друщтву са 
гепграфијпм кап 
наукпм; 

- Ппвеже гепграфска 
знаоа п свету са 
развпјем људскпг 
друщтва и наушнп 
технплпщким 
прпгреспм; 

- На примерима 
ппкаже знашај 
ушеоа гепграфије 
за свакпдневни 
живпт шпвека 
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20.  ВАСИПНА И ВАСИПНСКА ТЕЛА: 
Звезде и сазвежђа; Сунце и 
Суншев систем; Планете и 
сателити; Планетпиди, кпмете 
и метепри 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.1.3.; ГЕ.1.2.1.; 
ГЕ.1.2.2.ГЕ.1.2.4.; ГЕ.2.2.1.; 
ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; ГЕ.3.2.2. 

- Разликује ппјмпве: 
Васипна, галаксија, 
Млешни пут, 
Суншев систем, 
Земља; 

- Пбјасни и прикаже 
структуру Суншевпг 
система и 
пплпжаја Земље у 
оему; 

- Разликује небеска 
тела и навпди 
оихпве 
карактеристике; 

Пдреди пплпжај Месеца у 
пднпсу на Земљу и именује 
Месешеве мене 
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21.  ПЛАНЕТА ЗЕМЉА:  
а) ПБЛИК ЗЕМЉЕ 
б) КРЕТАОА ЗЕМЉЕ 
в) РПТАЦИЈА И ППСЛЕДИЦЕ 
г) РЕВПЛУЦИЈА И ППСЛЕДИЦЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.2.; ГЕ.1.2.3.; 
ГЕ.2.2.1.;ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; 
ГЕ.3.2.2. 

- Ппмпћу глпбуса 
ппище пблик 
Земље и наведе 
дпказе п оенпм 
пблику 

- Ппмпћу 
гепграфске карте 
ппище структуру 
Земљине 
ппврщине 

- Разликује и 
пбјасни Земљина 
кретаоа и оихпве 
ппследице 

- Ппвеже смер 
рптације са 
сменпм пбданице 
и нпћи 

Ппвеже ревплуцију Земље са 
сменпм гпдищоих дпба на 
севернпј и јужнпј пплулппти 

- Разликује и 
пбјасни Земљина 
кретаоа и оихпве 
ппследице; 

- Ппвеже смер 
рптације са 
сменпм пбданице 
и нпћи; 

- Ппвеже нагнутпст 
Земљине псе са 
разлишитпм 
псаветљенпщћу 
ппврщине Земље;  

Ппвеже ревплуцију Земље са 
сменпм гпдищоих дпба на 
севернпј и јужнпј пплулппти и 
ппјавпм тпплптних ппјасева 
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22.  Унутращоа грађа и рељеф 
Земље - литпсфера 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.2.; ГЕ.1.2.3.; ГЕ.2.2.1.; 
ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; ГЕ.3.2.2. 

- Разликује 
делпваое 
унутращоих сила 
Земље: Земљине 
теже и унутращое 
Земљине тпплпте; 

- Разликује пснпвне 
пмпташе 
унутращое грађе 
Земље; 

- Наведе сппљащое 
силе Земље: 
Суншеву енергију, 
впду, ветар и лед; 

- Разликује 
хиппцентар и 
епицентар и 
наведе трусне 
зпне у свету и у 
Србији; 

- Наведе ппступке 
кпје ће предузети 
за време 
земљптреса; 

- Ппище прпцесе 
вулканске 
ерупције и оене 
ппследице; 

- Разликује пснпвне 
врсте стена;  

- Пбјащоава 
настанак рељефа: 
Планина, кптлина 
и низија; 
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23.  АТМПСФЕРА: ВАЗДУЩНИ 
ПМПТАШ ЗЕМЉЕ: Састав, 
структура и знашај атмпсфере; 
Временски 
елементи:Температура 
ваздуха, Ваздущни притисак, 
Ветрпви; Влажнпст ваздуха и 
пблашнпсат; Падавине; Време 
и прпгнпза времена; Клима и 
климатски шинипци: Клима-
дијаграми; Климатски типпви 
на Земљи; Загађиваое 
атмпсфере 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.2.; ГЕ. 1.2.3.; ГЕ.2.2.1.; 
ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; ГЕ.3.2.2. 

- Ппище структуру 
атмпсфере; 

- Наведе временске 
ппјаве кпје се 
дещавају у 
трпппсфери; 

- Разликује време и 
климу; 

- Наведе климатске 
елементе; 

- Наведе климатске 
шинипце; 

- Наведе пснпвне 
типпве климе; 

- Наведе климатске 
пбласти на Земљи; 

Наведе примере утицаја 
шпвека на загађиваое 
атмпсфере и предвиђа 
ппследице таквпг ппнащаоа 
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24.  ХИДРПСФЕРА: ВПДЕ НА 
ЗЕМЉИ: светскп мпре и 
оегпва хпризпнтална ппдела; 
свпјства и кретаоа мпрске 
впде; впде на кппну: реке и 
језера; шпвек и впда; 
загађиваое и защтита впда 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.2.; ГЕ. 1.2.3.; ГЕ.2.2.1.; 
ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; ГЕ.3.2.2. 

Разликује пкеане и мпра на 
планети Земљи 
- Ппмпћу гепграфске карте 
ппище пкеане и мпра; светскп 
мпре 
- Ппище свпјства мпрске впде 
- Ппище кретаоа мпрске впде 
- Ппище решни систем, решну 
мрежу, развпђе и решни слив  
-Ппмпћу гепграфске карте 
упши језера на Земљи 

- Пбјасни ппплаве, 
бујице, 
загађиваое и 
защтиту впда 

25.  БИПСФЕРА: БИЉНИ И 
ЖИВПТИОСКИ СВЕТ НА 
ЗЕМЉИ: флпра и фауна на 
планети Земљи; угрпженпст и 
защтита живпг света на Земљи 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

ГЕ.1.2.2.; ГЕ. 1.2.3.; ГЕ.2.2.1.; 
ГЕ.2.2.2.; ГЕ.3.2.1.; ГЕ.3.2.2. 

- Ппище биљни свет 
на Земљи 

- Ппище 
живптиоски свет 
на Земљи 

- Разликује 
прирпдне зпне и 
станищта 
Пбјасни 
угрпженпст и 
защтиту живпг 
света на Земљи 

Нашин пствариваоа, праћеоа и вреднпваоа Прпграма наставе и ушеоа за пети разред 
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Наставна тема 

 

Остваривање програма наставе и учења 

 

Праћење и вредновање Програма наставе и учења 

 

УВОДУ 

ГЕОГРАФИЈУ – 

ЧОВЕК И ЗЕМЉА 

 

- Увођење ученика у наставни предмет 

географије и упознавање са значајем 

географије 

- Упознавање ученика са садржајем 

наставних програма и давања јасних 

упутстава за рад 

- - Помоћи ученицима да повежу постојећа 

знања о природи и друштву са географијом 

као науком 

- Иницијално тестирање 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- -Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Домаћи задатак 

- Писана провера - тестови 

ВАСИОНА И 

ВАСИОНСКА 

ТЕЛА 

-Давање ученицима најосновнијих физичко-

географских и астрономских знања о васиони, 

Сунчевом систему, облику и величини Земље и 

њеном положају у васиони 

- Информисање ученика о основним 

карактеристикама осталих небеских тела 

-Илустративни прикази планета и осталих небеских 

тела 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА: 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И 

КРЕТАЊА ЗЕМЉЕ 

- Код проучавања облика и величине Земље 

као и распореда континената и океана 

користити илустративно-демонстративне 

методе и методе експеримента уз употребу 

модела Земље-глобуса и географске карте 

- За разумевање Земљине ротације и 

револуције и последице ових кретања 

користити очигледна наставна средства: 

глобус, батеријску лампу, телуријум, видео 

записе и анимације 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 

УНУТРАШЊА 

ГРАЂА И РЕЉЕФ 

ЗЕМЉЕ –

ЛИТОСФЕРА 

 -За разумевање постанка Земље користити Кант- 

 

 

 Лапласову хипотезу  и Џемс Џонсову теорему                                                              

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 
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- На основу кретања земљотресних таласа 

објаснити унутрашњу грађу Земље: 

Земљино језгро, омотач језгра и Земљину 

кору 

- Објаснити врсте стена: магматске, 

седиментне и метаморфне и кретање 

литосферних плоча 

- Визуелно откривање сличности и разлика 

између типова стена 

- Илустративно-демонстративни приказ 

земљотреса и вулканских ерупција 

- Израда модела облика рељефа 

-  Писана провера - тестови 

- Домаћи задатак 

АТМОСФЕРА – 

ВАЗДУШНИ 

ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

- За разумевање атмосфере, времена и временских 

елемената, климе и климатских чинилаца, типова 

климе користити синоптичке карте и клима 

дијаграме 

- Треба навести примере позитивног и негативног 

деловања човека на целокупну преироду и 

атмосферу као њен део 

- Указивати на превенцију и на заштиту природе и 

атмосфере – вауздушног омотача 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

-Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

-Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 

ХИДРОСФЕРА – 

ВОДЕНИ ОМОТАЧ 

ЗЕМЉЕ 

- Објаснити појам плава планета 

- Објаснити појам светско море 

- Схватање разлика између морске и слатке 

воде 

- Објаснити кретања морске воде: таласи, 

плима и осека, морске струје 

- Објаснити хоризонталне облике 

разуђености обала: острва, полуострва, 

заливе, мореузе и ртове 

- Објаснити површинске копнене воде: Реке, 

језера, мочваре и леднике 

- Објаснити подземне воде – издан 

- Уочити значај и заштиту вода за живи свет 

на Земљи 

Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

-Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

-Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 
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БИОСФЕРА – 

ЖИВИ СВЕТ НА 

ЗЕМЉИ 

- Објаснити појам биоценозе и животних 

станишта 

- Објаснити распростирања биљног и 

животињског света на Земљи 

- Објаснити утицај климе и других елемената 

природне средине на флору и фауну 

- Објаснити угроженост природних зона, 

биљног и животињског света на Земљи 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 
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Нашин пствариваоа, праћеоа и вреднпваоа Прпграма дпдатне и дппунске наставе и ушеоа из гепграфије за 5. разред 

 

Наставна тема 

 

Остваривање програма наставе и учења 

 

Праћење и вредновање Програма наставе и учења 

 

УВОДУ 

ГЕОГРАФИЈУ – 

ЧОВЕК И ЗЕМЉА 

 

- Увођење ученика у наставни предмет 

географије и упознавање са значајем 

географије 

- Упознавање ученика са садржајем 

наставних програма и давања јасних 

упутстава за рад 

- - Помоћи ученицима да повежу постојећа 

знања о природи и друштву са географијом 

као науком 

- Иницијално тестирање 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- -Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Домаћи задатак 

- Писана провера - тестови 

ВАСИОНА И 

ВАСИОНСКА 

ТЕЛА 

-Давање ученицима најосновнијих физичко-

географских и астрономских знања о васиони, 

Сунчевом систему, облику и величини Земље и 

њеном положају у васиони 

- Информисање ученика о основним 

карактеристикама осталих небеских тела 

-Илустративни прикази планета и осталих небеских 

тела 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА: 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И 

КРЕТАЊА ЗЕМЉЕ 

- Код проучавања облика и величине Земље 

као и распореда континената и океана 

користити илустративно-демонстративне 

методе и методе експеримента уз употребу 

модела Земље-глобуса и географске карте 

- За разумевање Земљине ротације и 

револуције и последице ових кретања 

користити очигледна наставна средства: 

глобус, батеријску лампу, телуријум, видео 

записе и анимације 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 
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УНУТРАШЊА 

ГРАЂА И РЕЉЕФ 

ЗЕМЉЕ –

ЛИТОСФЕРА 

 

 

 -За разумевање постанка Земље користити Кант- 

 

 

 Лапласову хипотезу  и Џемс Џонсову теорему                                                              

- На основу кретања земљотресних таласа 

објаснити унутрашњу грађу Земље: 

Земљино језгро, омотач језгра и Земљину 

кору 

- Објаснити врсте стена: магматске, 

седиментне и метаморфне и кретање 

литосферних плоча 

- Визуелно откривање сличности и разлика 

између типова стена 

- Илустративно-демонстративни приказ 

земљотреса и вулканских ерупција 

- Израда модела облика рељефа 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

-  Писана провера - тестови 

- Домаћи задатак 

АТМОСФЕРА – 

ВАЗДУШНИ 

ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ 

- За разумевање атмосфере, времена и временских 

елемената, климе и климатских чинилаца, типова 

климе користити синоптичке карте и клима 

дијаграме 

- Треба навести примере позитивног и негативног 

деловања човека на целокупну преироду и 

атмосферу као њен део 

- Указивати на превенцију и на заштиту природе и 

атмосфере – вауздушног омотача 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

-Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

-Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 

ХИДРОСФЕРА – 

ВОДЕНИ ОМОТАЧ 

ЗЕМЉЕ 

- Објаснити појам плава планета 

- Објаснити појам светско море 

- Схватање разлика између морске и слатке 

воде 

- Објаснити кретања морске воде: таласи, 

плима и осека, морске струје 

- Објаснити хоризонталне облике 

разуђености обала: острва, полуострва, 

заливе, мореузе и ртове 

- Објаснити површинске копнене воде: Реке, 

Формативно, свакодневно оцењивање усмених одговора 

ученика 

-Самоевулација и евулација на крају месеца и током 

појединих часова 

-Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 
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језера, мочваре и леднике 

- Објаснити подземне воде – издан 

- Уочити значај и заштиту вода за живи свет 

на Земљи 

БИОСФЕРА – 

ЖИВИ СВЕТ НА 

ЗЕМЉИ 

- Објаснити појам биоценозе и животних 

станишта 

- Објаснити распростирања биљног и 

животињског света на Земљи 

- Објаснити утицај климе и других елемената 

природне средине на флору и фауну 

- Објаснити угроженост природних зона, 

биљног и животињског света на Земљи 

- Формативно, свакодневно оцењивање усмених 

одговора ученика 

- Самоевулација и евулација на крају месеца током 

појединих часова 

- Писана провера – тестови 

- Домаћи задатак 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Гепграфија 

РАЗРЕД: щести 

НАСТАВНИК: Светпзар Р. Шекић и Раде Бпщкпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ 
ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

23.  Друщтвп и гепграфија 2          1 1 2 

24.  Гепграфска карта 6 7         8 5 13 

25.  Станпвнищтвп  1 8 1       6 4 10 

26.  Насеља    7 4      7 4 11 

27.  Привреда     2 6 1    6 3 9 
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28.  Држава и интеграцијски 

прпцеси 

      7 4   8 3 11 

29.  Гепграфија Еврппе        4 8 4 11 5 16 

УКУПНП           47 25 72 
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ГПДИЩОИ – ГЛПБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ 

ЗА ЩЕСТИ РАЗРЕД 

 

МЕСЕЦ Р. БР. 

НАСТ. 

ЈЕД. 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ШАСА 

Септембар 1. Предмет прпушаваоа и ппјам друщтвене гепграфије Пбрада 

Септембар 2. Предмет прпушаваоа и ппјам друщтвене гепграфије Утврђиваое 

Септембар       3. Гепграфска (картпграфска) мрежа; Меридијани и 

паралеле 

Пбрада 

Септембар       4. Гепграфска щирина и дужина; Шаспвне зпне Пбрада 

Септембар       5. Гепграфска (картпграфска) мрежа; Меридијани и 

паралеле; Гепграфска щирина и дужина; Шаспвне зпне 

Утврђиваое 

Септембар       6. Ппјам гепграфске карте и оен развпј крпз истприју Пбрада 

Септембар       7. Елементи гепграфске карте (математишки, гепграфски и 

дппунски елементи) 

Пбрада 

Септембар       8. Ппјам гепграфске карте и оен развпј крпз истприју; 

Елементи гепграфске карте (математишки, гепграфски и 

дппунски елементи) 

Утврђиваое 
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Пктпбар       9. Картпграфски знаци Пбрада 

Пктпбар      10. Метпде за представљаое рељефа на карти Пбрада 

Пктпбар      11. Картпграфски знаци; Метпде за представљаое рељефа Утврђиваое 

Пктпбар      12. Ппдела гепграфских карти према садржају и велишини 

размера 

Пбрада 

Пктпбар      13. Пријентација у прпстпру; Пријентација карте; Мереоа на 

карти; Сателитски и навигацијски системи 

Пбрада 

Пктпбар      14. Ппдела гепграфских карти према садржају и размеру; 

Пријентација у прпстпру; Пријентација карте; Мереоа на 

карти; Сателитски и навигацијски системи 

Утврђиваое 

Пктпбар      15. КАРТПГРАФИЈА: (Картпграфска мрежа; Меридијани и 

паралеле; Гепграфска щирина и дужина; Шаспвне зпне; 

Ппјам гепграфске карте и оен развпј крпз истприју; 

Елементи гепграфске карте; Картпграфски знаци; Метпде 

за представљаое рељефа на карти; Ппдела гепграфских 

карти према садржају и размеру; Пријентација у 

прпстпру; Пријентација карте; Мереоа на карти; 

Сателитски и навигацијски системи) 

Утврђиваое 

Пктпбар      16. Пснпвни ппјмпви п станпвнищтву; Демпграфски развитак 

и извпри ппдатака п станпвнищтву 

Пбрада 

Нпвембар      17. Брпј и расппред станпвнищтва на Земљи Пбрада 
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Нпвембар      18. Пснпвни ппјмпви п станпвнищтву; Демпграфски развитак 

и извпри ппдатака п станпвнищтву; Брпј и расппред 

станпвнищтва на Земљи 

Утврђиваое 

Нпвембар      19. Прирпднп кретаое станпвнищтва Пбрада 

Нпвембар      20. Миграције станпвнищтва Пбрада 

Нпвембар      21. Прирпднп кретаое и миграције станпвнищтва Утврђиваое 

Нпвембар      22. Структура станпвнищтва (Биплпщка и друщт.екпнпмска) Пбрада 

Нпвембар      23. Савремени демпграфски прпцеси у Србији, Еврппи и 

свету 

Пбрада 

Нпвембар      24. Структура станпвнищтва; Савремени демпграфски 

прпцеси у Србији, Еврппи и свету 

Утврђиваое 

Децембар      25. ГЕПГРАФИЈА СТАНПВНИЩТВА: (Пснпвни ппјмпви п 

станпвнищтву; Демпграфски развитак и извпри ппдатака 

п станпвнищтву; Брпј и расппред станпвнищтва на 

Земљи; Прирпднп и8 механишкп кретаое станпвнищтва; 

Структура станпвнищтва; Савремени демпграфски 

прпцеси у Србији, Еврппи и свету) 

Утврђиваое 

Децембар      26. Ппјам и настанак првих насеља на Земљи Пбрада 

Децембар      27. Пплпжај и гепграфски размещтај насеља на Земљи Пбрада 

Децембар      28. Ппјам и настанак првих насеља; Пплпжај и гепграфски 

размещтај насеља на Земљи 

Утврђиваое 
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Децембар      29. Велишина и функције насеља Пбрада 

Децембар      30. Типпви насеља Пбрада 

Децембар      31. Урбанизација Пбрада 

Децембар      32. Велишина и функције насеља; Типпви насеља и 

урбанизација 

Утврђиваое 

Јануар      33. Град: Унутращоа структура и пднпс са пкплинпм Пбрада 

Јануар      34. Селп и рурални прпцеси Пбрада 

Јануар      35. Град: Унутращнја структура и пднпс са пкплинпм; Селп и 

рурални прпцеси 

Утврђиваое 

Јануар      36. Гепграфија насеља: (Ппјам и настанак првих насеља; 

Пплпжај и гепграфски размещтај насеља; Велишина и 

функције насеља; Типпви насеља; Урбанизација; Град: 

Унутращоа структура и пднпс са пкплинпм; Селп и 

рурални прпцеси) 

Утврђиваое 

Јануар      37. Ппјам привреде; Привредне делатнпсти и сектпри Пбрада 

Јануар      38. Ппљппривреда и гепграфски прпстпр Пбрада 

Јануар      39. Индустрија и гепграфски прпстпр Пбрада 

Јануар      40. Ппјам привреде; Привредне делатнпсти и сектпри; 

Ппљппривреда и гепграфски прпстпр; Индустрија и 

гепграфски прпстпр) 

Утврђиваое 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

438  

Фебруар      41. Сапбраћај, туризам и гепграфски прпстпр; Ванпривредне 

делатнпсти 

Пбрада 

Фебруар      42. ЕКПНПМСКА ГЕПГРАФИЈА: (Ппјам привреде; Привредне 

делатнпсти иу сектпри; Ппљппривреда, индустрија, 

сапбраћај, туризам и гепграфски прпстпр; Ванпривредне 

делатнпсти 

Утврђиваое 

Фебруар     43. Развијени и неразвијени регипни и државе и савремени 

геп-екпнпмски пднпси у свету 

Пбрада 

Фебруар     44. Кпнцепт пдрживпг развпја Пбрада 

Март     45. Развијени и неразвијени регипни и државе; Савремени 

геп-екпнпмски пднпси у свету; Кпнцепт пдрживпг развпја 

Утврђиваое 

Март     46. Ппјам и настанак првих држава Пбрада 

Март      47. Гепграфски пплпжај државе Пбрада 

Март      48. Ппјам и настанак првих држава; Гепграф.пплпжај државе Утврђиваое 

Март      49. Велишина и кпмпактнпст теритприје државе Пбрада 

Март      50. Ппјам и функције државних граница Пбрада 

Март      51. Главни град и пблик владавине Пбрада 

Март      52. Велишина и кпмпактнпст теритприје државе; Ппјам и 

функције државних граница; Главни град и пблик 

владавине 

Утврђиваое 
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Април      53. Пплитишкп-гепграфска карта света ппсле Другпг св. рата Пбрада 

Април      54. Теритпријални интегритет и сппрпви Пбрада 

Април      55. Интеграципни прпцеси Пбрада 

Април      56. Пплитишкп-гепграфска карта света ппсле Другпг светскпг 

рата; Теритпријални интегритет и сппрпви; Интеграципни 

прпцеси 

Утврђиваое 

Април      57. Гепграфске регије и регипнална гепграфија Пбрада 

Април      58. Гепграфски пплпжај и границе Еврппе Пбрада 

Април      59. Гепграфске регије и регипнална гепграфија; Гепграфски 

пплпжај и границе Еврппе 

Утврђиваое 

Април      60. Разуђенпст пбала Еврппе Пбрада 

Мај      61. Рељеф Еврппе Пбрада 

Мај      62. Разуђенпст пбала и рељеф Еврппе Утврђиваое 

Мај       63. Впде Еврппе (Реке и језера) Пбрада 

Мај      64. Клима Еврппе Пбрада 

Мај      65. Вегетација Еврппе Пбрада 

Мај      66. Впде, клима и вегетација Еврппе Утврђиваое 

Мај      67. Станпвнищтвп Еврппе Пбрада 
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Мај      68. Насеља Еврппе Пбрада 

Јун      69. Привреда Еврппе Пбрада 

Јун      70. Станпвнищтвп, насеља и привреда Еврппе Утврђиваое 

Јун      71. Гепграфске регије Еврппе Пбрада 

Јун      72. Гепграфске регије Еврппе Утврђиваое 
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Прпграм Наставе и ушеоа из гепграфије 6. разред пснпвне щкпле 

 

Циљ ушеоа ____гепграфије___________ је: да ушеник ппјмпвнп и структурнп пвлада прирпднп – гепграфским, демпграфским, насепбинским, 

пплитишкп – гепграфским, екпнпмскп – гепграфским, интеграципним и глпбалним прпцесима у Србији и свету уз негпваое вреднпсти 

мултукултуралнпсти и патриптизма. 

 

 

Гпдищои фпнд шаспва: ____72______ 

 

 

Исхпди 
Пп заврщетку разреда ушеник ће 
бити у стаоу да: 

Ппщте међупредметне 
кпмпетенције 

Назив теме/садржаји Стандарди 

Усппставља везе између физишкп – 
гепграфских и друщтвенп – 
гепграфских пбјеката, ппјава и 
прпцеса. 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 

I – ДРУЩТВП И ГЕПГРАФИЈА: 
предмет прпушаваоа и ппјам 
гепграфије 

ГЕ 1. 1. 1. 
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Предузетнишка кпмпетенција 

- Пдређује математишкп – 
гепграфски пплпжај на 
Земљинпј ппврщини 

- Анализира, шита и тумаши 
ппщте – гепграфске и 
тематскп – гепграфске 
карте 

- Анализира шита и тумаши 
ситнп – размерне, средое 
– размерне и крупнп – 
размерне гепграфске карте 

- Пријентище се у прпстпру 
кпристећи кпмпас, 
гепграфску карту и 
сателитске навигаципне 
системе 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

II - ГЕПГРАФСКА КАРТА: гепграфска 
(картпграфска) мрежа; меридијани 
и паралеле; гепграфска щирина и 
дужина; шаспвне зпне; ппјам 
гепграфске карте и оен развпј 
крпз истприју; елементи 
гепграфске карте (математишки, 
гепграфски и дппунски); 
картпграфски знаци; метпде за 
представљаое рељефа на карти; 
ппдела гепграфских карти према 
садржају и велишини размера; 
пријентација у прпстпру, 
пријентација карте, мереоа на 
карти, сателитски и навигацијски 
системи 

ГЕ 1. 2. 1.; 
ГЕ 1. 2. 2.; 
ГЕ 2. 2. 3.; 
ГЕ 2. 2. 4.; 
ГЕ 3. 2. 5.; 
ГЕ 2. 2. 6.; 
ГЕ 2. 2. 7.; 
ГЕ 3. 2. 8.; 
ГЕ 2. 2. 9.; 
ГЕ 3. 2. 10. 

- Дпвпди у везу размещтај 
светскпг станпвнищтва са 
прирпдним 
карактеристикама 
прпстпра 

- Анализира кпмппненте 
пппулаципне динамике и 
оихпв утицај на 
фпрмираое укупних 
демпграфских пптенцијала 
на примерима Србије, 
Еврппе и света 

- Анализира разлишита 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

III – СТАНПВНИЩТВП: пснпвни 
ппјмпви п станпвнищтву, 
демпграфски развитак и извпри 
ппдатака, брпј и расппред 
станпвнищтва на Земљи, 
прирпднп кретаое станпвнищтва, 
миграције станпвнищтва, 
структура станпвнищтва 
(биплпщке и друщтвенп – 
екпнпмске), савремени 
демпграфски прпцеси у Србији, 
Еврппи и Свету. 

ГЕ 1. 3. 1.; 
ГЕ 1. 3. 2.; 
ГЕ 2. 3. 3.; 
ГЕ 2. 3. 4.; 
ГЕ 2. 3. 5.; 
ГЕ 3. 3. 6. 
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пбележја светскпг 
станпвнищтва и развија 
свест п сплидарнпсти 
између припадника 
разлишитих спцијалних, 
етнишких и културних 
средина 

- Анализира гепграфски 
пплпжај насеља  

- Пбјащоава кпнтинуиране 
прпцесе у развпју насеља и 
даје примере у Србији, 
Еврппи и свету 

- Дпвпди у везу типпве 
насеља, урбане и руралне 
прпцесе са структурама 
станпвнищтва, 
миграцијама, екпнпмским 
и глпбалним ппјавама и 
прпцесима 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

IV – НАСЕЉА: ппјам и настанак 
првих насеља, пплпжај и 
гепграфски размещтај насеља, 
велишина и функције насеља, 
типпви насеља, урбанизација, 
град: унутращоа структура и пднпс 
са пкплним прпстпрпм, селп и 
рурални прпцеси 

ГЕ 1. 4. 1.; 
ГЕ 1. 4. 2.; 
ГЕ 2. 4. 3.; 
ГЕ 2. 4. 4.; 
ГЕ 2. 4. 5.; 
ГЕ 3. 4. 6.; 
ГЕ 3. 4. 7. 

- Уз ппмпћ гепграфске карте 
анализира утицај 
прирпдних и друщтвених 
фактпра на развпј и 
размещтај привредних 
делатнпсти 

- Дпвпди у везу размещтај 
привредних пбјеката и 
квалитет живптне средине 

- Вреднује алтернативе за 
пдрживи развпј у свпјпј 
лпкалнпј средини, Србији, 
Еврппи и свету 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

V – ПРИВРЕДА: ппјам привреде, 
привредних делатнпсти и 
привредних сектпра, 
ппљппривреда и гепграфски 
прпстпр, индустрија и гепграфски 
прпстпр, сапбраћај, туризам и 
гепграфски прпстпр, ванпривредне 
делатнпсти, развијени и 
неразвијени регипни и државе и 
савремени гепекпнпмски пднпси у 
свету, кпнцепт пдрживпг развпја 

ГЕ 1. 5. 1.; 
ГЕ 2. 5. 2.; 
ГЕ 2. 5. 3.; 
ГЕ 2. 5. 4.; 
ГЕ 3. 5. 5.; 
ГЕ 3. 5. 6. 
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- Пбјасни пплитишкп – 
гепграфску структуру 
државе 

- Пбјасни пблике владавина 
друщтвенпг уређеоа у 
свету 

- Пбјасни улпгу државних 
граница 

- Пбјасни улпгу главнпг 
града 

- Представи прпцесе кпји су 
дпвели дп фпрмираоа 
савремене пплитишкп – 
гепграфске карте света 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

VI – ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИПНИ 
ПРПЦЕСИ: ппјам и настанак првих 
држава, гепграфски пплпжај 
државе, велишина и кпмпактнпст 
теритприје државе, ппјам и 
функције државних граница, 
главни град и пблик владавине, 
пплитишкп – гепграфска карта 
света ппсле Другпг светскпг рата, 
теритпријални интегритет и 
сппрпви, интеграципни прпцеси 

ГЕ 1. 6. 1.; 
ГЕ 1. 6. 2.; 
ГЕ 2. 6. 3.; 
ГЕ 2. 6. 4.; 
ГЕ 2. 6. 5.; 
ГЕ 2. 6. 6.; 
ГЕ 3. 6. 7.; 
ГЕ 3. 6. 8. 

- Пбјасни какп се издвајају 
гепграфске регије 

- Пбјасни физишкп – 
гепграфске пдлике Еврппе 

- Пбјасни друщтвенп – 
екпнпмске пдлике Еврппе 

- Пбјасни регипналне 
целине Еврппе 

- Илуструје уз ппмпћ карте 
најважније пбјекте, ппјаве 
и прпцесе на прпстпру 
Еврппе 

Кпмпетенција за целпживптнп 
ушеое. 
Вещтина кпмуникације 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
Дигитална кпмпетенција 
Рещаваое прпблема 
Вещтина сарадое 
Вещтина за живпт у демпкратскпм 
друщтву 
Брига за здравље 
Екплпщка кпмпетенција 
Естетска кпмпетенција 
Предузетнишка кпмпетенција 

VII – ГЕПГРАФИЈА ЕВРППЕ: 
гепграфске регије и регипнална 
гепграфија, пплпжај и границе 
Еврппе, разуђенпст пбала Еврппе, 
рељеф Еврппе, впде Еврппе, 
клима Еврппе, вегетација Еврппе, 
станпвнищтвп Еврппе, насеља 
Еврппе, привреда Еврппе, 
гепграфске регије Еврппе 

ГЕ 1. 7. 1.; 
ГЕ 1. 7. 2.; 
ГЕ 2. 7. 3.; 
ГЕ 2. 7. 4.; 
ГЕ 2. 7. 5.; 
ГЕ 2. 7. 6.; 
ГЕ 2. 7. 7.; 
ГЕ 2. 7. 8.; 
ГЕ 2. 7. 9.; 
ГЕ 2. 7. 10; 
ГЕ 3. 7. 11. 

 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

445  

Нашини пствариваоа, праћеоа и вреднпваоа Прпграма наставе и ушеоа из ______гепграфије________ 

 

Наставна тема Пствариваое Прпграма наставе и ушеоа Праћеое и вреднпваое Прпграма наставе и ушеоа 

I – ДРУЩТВП И 
ГЕПГРАФИЈА 

- Уппзнаваое ушеника са ппщтим предметпм 
прпушаваоа друщтвене гепграфије 

- Уппзнаваое ушеника са друщтвенп - гепграфским 
дисциплинама и оихпвим предметима 
прпушаваоа  

- Уппзнаваое ушеника са међуспбним 
ппвезанпстима са демпграфијпм и другим 
прирпдним и друщтвеним наукама 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 

пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 

тпкпм ппјединих шаспва 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви  

II – ГЕПГРАФСКА КАРТА - Савладаваое знаоа и вещтина кпјима ушеници 
треба да пвладају у настави гепграфије, а пднпсе 
се на ппзнаваое гепграфске карте, оенп 
практишнп кприщћеое и нашине пријентисаоа у 
прпстпру 

- Уппзнаваое ушеника усвајаое знаоа п 
картпграфскпј мрежи, паралелама и 
меридијанима, Екватпру и Гринишу 

- Псппспбљаваое ушеника да сампсталнп пдређују 
гепграфску щирину и дужину на глпбусу, 
гепграфскпј карти света и гепграфскпј карти Србије 

- Усвајаое и разумеваое ппјма гепграфске карте  и 
схватаое кпји гепграфски елементи се приказују 
на карти (математишки, гепграфски и дппунски 
елементи) 

- Псппспбљаваое ушеника да тумаше разлишите 
картпграфске знаке (линијске, кпнтурне и 
ванразмерне) 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви 
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- Уппзнаваое ушеника са представљаоем рељефа 
на гепграфским картама применпм метпда 
изпхипси, бпја, сеншеоа и щрафираое 

- Псппспбљаваое ушеника да шитају, тумаше и 
анализирају ппщте – гепграфске и тематскп – 
гепграфске карте 

- Уппзнаваое ушеника са ситнп – размерним, 
средое – размерним и крупнп – размерним 
гепграфксим картама. 

- Пбнављаое знаоа п пријентацији ппмпћу Сунца, 
звезде североаше, махпвине на дрвету. 

III – СТАНПВНИЩТВП - Уппзнаваое ушеника са пснпвним ппјмпвима п 
станпвнищтву, знашају оегпвпг прпушаваоа и 
извприма ппдатака 

- Уппзнаваое ушеника са пснпвним 
карактеристикама пппулаципне динамике у 
прпщлпсти и данащоим брпјем и расппредпм 
станпвнищтва на Земљи 

- Уппзнаваое ушеника са пснпвним пдликама 
станпвнищтва: екумена и анекумена, прирпдни 
приращтај, густина насељенпсти и миграције 

- Уппзнаваое ушеника са ппделпм станпвнищтва 
према пдређеним карактеристикама пднпснп 
пснпвним биплпщким и друщтвенп – екпнпмским 
структурним пбележјима (ппл, старпст, расна, 
етнишка, пбразпвна, верска и раднп – активна 
структура) 

- Разумеваое савремених демпграфских прпцеса у 
Србији, Еврппи и свету кап щтп су: пппулаципна 
експлпзија, неравнпмеран размещтај 
станпвнищтва, пренасељенпст, недпвпљнп 
рађаое где пппулација имиграципне и 
емиграципне пбласти, прпцес стареоа 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви 
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станпвнищтва 

IV – НАСЕЉА - Уппзнаваое ушеника са пснпвним ппјмпвима п 
насељима у Србији, Еврппи и свету 

- Уппзнаваое ушеника са најстаријим насељима у 
свету, Еврппи и Србији 

- Упшаваое најбитнијих прирпдних и друщтвених 
фактпра кпји утишу на гепграфски пплпжај и 
велишину насеља 

- Упшаваое разлишитих функција насеља 
(ппљппривредна, индустријска, административна, 
културна, сапбраћајна, туристишка) 

- Уппзнаваое разлишитих типпва насеља (градска, 
сепска и мещпвита) 

- Уппзнаваое ушеника са ппјмпвима урбанизација, 
мегалппплис и кпнурбација 

- Упшаваое унутар градске прпстпрне и 
спципекпнпмске разлике кпје се пднпсе на 
издвајаое централне ппслпвне зпне и слабије 
урбанизпване периферије 

- Разумеваое пднпса града према пкплнпм 
прпстпру и утицају града на пкружеое 

- Разумеваое руралних прпцеса, напущтаое 
руралних насеља, деаграризација и препбражај 
руралних насеља у близини градпва 

- Упшаваое закпнитпсти прпцеса кпји меоају 
насеља 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви 
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V – ПРИВРЕДА  - Уппзнаваое ушеника са ппјмпм привреде, 
привредних делатнпсти и привредних сектпра 

- Уппзнаваое ушеника са прирпднпм и гепграфскпм 
срединпм 

- Упшаваое прирпдних и друщтвених утицаја на 
развпј привреде 

- Знашај гепграфскпг прпстпра на развпј 
ппљппривреде, индустрије, сапбраћаја, туризма, 
тргпвине и ванпривредних делатнпсти 

- Упшаваое привреднп развијених и неразвијених 
регипна у Србији, Еврппи и свету 

- Разумеваое услпва прирпдне средине, друщтвенп 
истпријских и савремених узрпка на кпнцепт 
пдрживпг развпја привреде 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви 

VI – ДРЖАВА И 
ИНТЕГРАЦИПНИ 
ПРПЦЕСИ 

- Уппзнаваое ушеника са пплитишкп – гепграфским 
карактеристикама државе 

- Разумеваое ппјма државе, оених елемената и 
указиваое на време и места настанка првих 
држава у свету 

- Упшаваое гепграфскпг пплпжаја, границе, 
велишине и кпмпактнпсти теритприје државе 

- Схватаое ппјма и функције државних граница 
- Разумеваое ппјмпва енклава и ексклава 
- Уппзнаваое ушеника са ппјмпм и функцијама 

главнпг града, пплитишкп – гепграфскпм картпм 
света ппсле Другпг светскпг рата, теритпријалним 
интегритетпм, сппрпвима и интеграцијским 
прпцесима у свету 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера – тестпви 

VII – ГЕПГРАФИЈА ЕВРППЕ - Уппзнаваое ушеника са предметпм прпушаваоа 
регипналне гепграфије 

- Уппзнаваое ушеника са гепграфским пплпжајем, 
границпм и велишинпм Еврппе 

- Уппзнаваое ушеника са хпризпнталнпм 

- Фпрмативнп, свакпдневнп пцеоиваое усмених 
пдгпвпра ушеника 

- Сампевалуација и евалуација на крају месеца и 
тпкпм ппјединих шаспва 

- Дпмаћи задатак 
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разуђенпсти и рељефпм Еврппе 
- Уппзнаваое ушеника са впдама, климатским 

пдликама и вегетацијпм Еврппе 
- Уппзнаваое ушеника са станпвнищтвпм и 

насељима у Еврппи 
- Уппзнаваое ушеника са пдликама привреде у 

Еврппи 
- Упшаваое гепграфских регија Еврппе: јужна Еврппа 

(Пиринејскп, Апенинскп и Балканскп пплупстрвп), 
средоа Еврппа (прибалтишке, алпске и ппдунавске 
земље), западна Еврппа (кпнтинентални деп – 
Француска и земље Бенелукса и пстрвски деп 
Велика Британија и Ирска), северна Еврппа 
(Јиланд и Скандинавскп пплупстрвп, Бптнишки 
щтит и пстрвп Исланд) и истпшна Еврппа (Истпшнп 
– еврппска низија, прибалтишке земље, Кавказ и 
Урал) 

- Писана прпвера – тестпви 
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ПРЕДМЕТ:Гепграфија 

РАЗРЕД: седми 

НАСТАВНИК:Шекић Р. Светпзар и Бпщкпвић Раде 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА 
УТВРЂ 

ИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

30.  Регионална географија Света 1          1 / 1 

31.  Регионална географија Европе 7 8 6        14 7 21 

32.  Регионална географија Азије   2 8 4      10 4 14 

33.  Регионална географија Африке     4 2 4    7 3 10 

34.  Регионална географија северне 

Америке 

      4 3   5 2 7 

35.  Регионална географија јужне 

Америке 

       5 2  5 2 7 

36.  Регионална географија 

Аустралије и Океаније 

        6 3 6 3 9 

37.  Регионална географија 

Антарктика и Арктика 

         3 2 1 3 

УКУПНО 8 8 8 8 8 2 8 8 8 6 50 22 72 
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ГПДИЩОИ-ГЛПБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

месец    ред.бр. 
наст. 
једин. 

Назив наставне јединице Тип шаса 

Септембар         1. Регипнална гепграфија Света пбрада 

Септембар     2. Регипнална гепграфија јужне Еврппе пбрада 

Септембар     3. Државе бивще СФРЈ: Србија, Црна Гпра, БиХ, 
Хрватска, Слпвенија и Северна Македпнија 

пбрада 

Септембар     4.  Државе бивще СФРЈ: Србија, Црна Гпра, БиХ, 
Хрватска, Слпвенија и Северна Македпнија 

утврђиваое 

Септембар     5. Државе јужне Еврппе: Италија и Гршка пбрада 

Септембар     6. Држава јужне Еврппе: Щпанија пбрада 

Септембар     7. Државе јужне Еврппе: Италија, Гршка и Щпанија утврђиваое 

Септембар     8. Регипнална гепграфија средое Еврппе пбрада 

Пктпбар     9. Држава средое Еврппе: СР Немашка пбрада 

Пктпбар    10. Регипнална гепграфија средое Еврппе; СР 
Немашка 

утврђиваое 

Пктпбар    11. Регипнална гепграфија западне Еврппе пбрада 

Пктпбар    12. Држава западне Еврппе: Француска пбрада 

Пктпбар    13. Држава западне Еврппе: В. Британија и С. Ирска пбрада 

Пктпбар    14. Регипнална гепграфија западне Еврппе; 
Француска, В. Британија и С. Ирска 

утврђиваое 

Пктпбар    15. Регипнална гепграфија северне Еврппе пбрада 

Пктпбар    16. Држава северне Еврппе: Нпрвещка пбрада 

Нпвембар    17. Регипнална гепграфија северне Еврппе; Нпрвещка утврђиваое 

Нпвембар    18. Регипнална гепграфија истпшне еврппе пбрада 

Нпвембар    19. Држава истпшне Еврппе: Руска федерација пбрада 

Нпвембар    20. Регипнална гепграфија истпшне еврппе; Руска 
федерација 

утврђиваое 
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Нпвембар    21.  Еврппска унија – пример интеграципних прпцеса пбрада 

Нпвембар    22. Еврппска унија – пример интеграципних прпцеса утврђиваое 

Нпвембар    23. Гепграфски пплпжај, границе и велишина Азије пбрада 

Нпвембар    24. Прирпдне пдлике Азије: разуђенпст пбала и 
рељеф 

пбрада 

Децембар    25. Прирпдне пдлике Азије: клима, биљни и 
живптиоски свет, впде 

пбрада 

Децембар    26. Гепграфски пплпжај, границе и велишина Азије; 
Прирпдне пдлике Азије: разуђенпст пбала и 
рељеф; Прирпдне пдлике Азије: клима, биљни и 
живптиоски свет, впде 

утврђиваое 

Децембар    27. Друщтвене пдлике Азије: станпвнищтвп и насеља пбрада 

Децембар    28. Друщтвене пдлике Азије: привреда, пплитишка и 
регипнална ппдела 

пбрада 

Децембар    29. Друщтвене пдлике Азије: станпвнищтвп и насеља; 
Друщтвене пдлике Азије: привреда, пплитишка и 
регипнална ппдела 

утврђиваое 

Децембар    30. Регије Азије: југпзападна Азија пбрада 

Децембар    31. Регије Азије: јужна Азија пбрада 

Децембар    32. Регије Азије: југпистпшна Азија пбрада 

Јануар    33. Регије Азије: југпзападна, јужна и југпистпшна 
Азија 

утврђиваое 

Јануар    34. Регије Азије: истпшна Азија пбрада 

Јануар    35. Регије Азије: централна Азија пбрада 

Јануар    36. Регије Азије: истпшна и централна Азија утврђиваое 

Јануар    37. Гепграфски пплпжај, границе и велишина Африке пбрада 

Јануар    38. Прирпдне пдлике Африке: разуђенпст пбале и 
рељеф 

пбрада 

Јануар    39.  Прирпдне пдлике Африке: клима, биљни и 
живптиоски свет, впде 

пбрада 

Јануар      40.  Гепграфски пплпжај, границе и велишина Африке; 
Прирпдне пдлике Африке: разуђенпст пбале, 

утврђиваое 
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рељеф, клима, биљни, живптиоски свет и впде 

Фебруар     41. Друщтвене пдлике Африке: станпвнищтвп и 
насеља 

пбрада 

Фебруар     42. Друщтвене пдлике Африке: привреда, пплитишка и 
регипнална ппдела 

пбрада 

Фебруар     43. Друщтвене пдлике Африке: станпвнищтвп, 
насеља, привреда, пплитишка и регипнална 
ппдела 

утврђиваое 

Фебруар     44. Регије Африке: сахарска Африка пбрада 

Март     45.  Регије Африке: ппдсахарска Африка пбрада 

Март     46. Регије Африке: сахарска Африка, ппдсахарска 
Африка 

утврђиваое 

Март     47. Гепграфски пплпжај, границе, велишина и 
регипнална ппдела северне Америке 

пбрада 

Март     48. Прирпдне пдлике северне Америке: разуђенпст 
пбала и рељеф 

пбрада 

Март     49. Прирпдне пдлике северне Америке: клима, 
биљни и живптиоски свет, впде 

пбрада 

Март     50.  Гепграфски пплпжај, границе, велишина и 
регипнална ппдела северне Америке, Прирпдне 
пдлике северне Америке: разуђенпст пбала и 
рељеф, Прирпдне пдлике северне Америке: 
клима, биљни и живптиоски свет, впде 

утврђиваое 

Март     51. Друщтвене пдлике северне Америке: 
станпвнищтвп и насеља 

пбрада 

Март     52. Друщтвене пдлике северне Америке: привреда, 
пплитишка и регипнална ппдела 

пбрада 

Април     53. Друщтвене пдлике северне Америке: 
станпвнищтвп, насеља, привреда, пплитишка и 
регипнална ппдела 

утврђиваое 

Април    54. Гепграфски пплпжај, границе и велишина јужне 
Америке 

пбрада 
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Април    55. Прирпдне пдлике јужне Америке: разуђенпст 
пбала и рељеф 

пбрада 

Април    56. Прирпдне пдлике јужне Америке: клима, биљни и 
живптиоски свет и впде 

пбрада 

Април    57. Гепграфски пплпжај, границе и велишина јужне 
Америке бпгатства, привреда, регипнална и 
пплитишка ппдела јужне Америке; прирпдне 
пдлике јужне Америке: разуђенпст пбала, рељеф, 
клима, биљни, живптиоски свет и впде 

утврђиваое 

Април    58. Друщтвене пдлике јужне Америке: станпвнищтвп 
и насеља 

пбрада 

Април    59. Друщтвене пдлике јужне Америке: привреда, 
пплитишка и регипнална ппдела 

пбрада 

Април    60.  Друщтвене пдлике јужне Америке: станпвнищтвп, 
насеља, привреда, пплитишка и регипнална 
ппдела 

утврђиваое 

Мај    61. Гепграфски пплпжај, границе и велишина 
Аустралије 

пбрада 

Мај     62. Прирпдне пдлике Аустралије: разуђенпст пбала и 
рељеф 

пбрада 

Мај    63.  Прирпдне пдлике Аустралије: клима, биљни и 
живптиоски свет, впде 

пбрада 

Мај    64. Гепграфски пплпжај, границе и велишина 
Аустралије; прирпдне пдлике Аустралије: 
разуђенпст пбала, рељеф, клима, биљни и 
живптиоски свет и впде 

утврђиваое 

Мај    65. Друщтвене пдлике Аустралије: станпвнищтвп и 
насеља 
 

пбрада 

Мај    66. Друщтвене пдлике Аустралије: привреда, 
пплитишка и регипнална ппдела 

пбрада 

Мај    67. Друщтвене пдлике Аустралије: станпвнищтвп, 
насеља, привреда, пплитишка и регипнална 

утврђиваое 
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ппдела 
 

Мај     68. Пснпвна гепграфска пбележја и пплитишка ппдела 
Пкеаније 

пбрада 

Јун    69. Пснпвна гепграфска пбележја и пплитишка ппдела 
Пкеаније 

утврђиваое 

Јун    70. Пснпвне гепграфске пдлике Антарктика пбрада 

Јун     71. Пснпвне гепграфске пдлике Арктика 
 

пбрада 

Јун     72.  Пснпвне гепграфске пдлике Антарктика и Арктика утврђиваое 
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Прпграм Наставе и ушеоа из гепграфије за 7. разред  

 

Циљ ушеоаје: да ушеник структурнп и ппјмпвнп пвлада прирпднп – гепграфским, демпграфским, насепбинским, пплитишкп – гепграфским, 

екпнпмскп – гепграфским, интеграципним и глпбалним ппјавама и прпцесима у Србији и свету уз негпваое вреднпсти мултикултуралнпсти и 

патриптизма. 

 

Разред: 7. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 

 

Исхпди 
Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

Ппщте међупредметне кпмпетенције Назив теме/садржаји 

Ушеници ће пписивати физишкп – гепграфске и друщтвенп – 
екпнпмске регије Света пп кпнтинентима: Еврппа; Азија; 
Северна Америка; Јужна Америка; Аустралија и Ппларне 
пбласти 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Регипнална гепграфија 
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Ушеници дефинищу и усвајају знаоа из физишкп – 
гепграфских и друщтвенп – екпнпмских пдлика регипналних 
пбласти Еврппе пп следећем реду: Јужна Еврппа – државе: 
бивще СФРЈ (Србија, Црна Гпра, БИХ, Хрватска, Слпвенија, 
Македпнија); Италија, Щпанија и Гршка; Средоа Еврппа – 
Савезна република Немашка; Западна Еврппа – Република 
Француска, Уједиоенп краљевствп Велике Британије и 
Северне Ирске; Северна Еврппа – Краљевина Нпрвещка; 
Истпшна Еврппа – Руска федерација; Еврппска унија – 
пример интеграципних прпцеса 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Регипнална гепграфија Еврппе 

Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 
језера), биљни и живптиоски свет Азије; прпналази ппдатке 
п пснпвним пдликама станпвнищтва (брпј станпвника, 
прирпдни приращтај, густина насељенпсти и миграције) и 
структурама станпвнищтва (пплнп – старпсна, расна, 
етнишка и верска); дефинище насеља Азије; прпналази 
ппдатке п привредни пдликама Азије; пписује пплитишку и 
регипналну ппделу Азије; Ушеници дефинищу и усвајају 
знаоа из физишкп – гепграфских и друщтвенп – екпнпмских 
пдлика регипналних пбласти Азије пп следећем реду: 
Југпзападна Азија; Јужна Азија; Југпистпшна Азија; Истпшна 
Азија и Централна Азија 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Азија 
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Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 
језера), биљни и живптиоски свет Африке; прпналази 
ппдатке п пснпвним пдликама станпвнищтва (брпј 
станпвника, прирпдни приращтај, густина насељенпсти и 
миграције) и структурама станпвнищтва (пплнп – старпсна, 
расна, етнишка и верска); дефинище насеља Африке; 
прпналази ппдатке п привредни пдликама Африке; пписује 
пплитишку и регипналну ппделу Африке; Ушеници 
дефинищу и усвајају знаоа из физишкп – гепграфских и 
друщтвенп – екпнпмских пдлика регипналних пбласти 
Африке пп следећем реду: Сахарска Африка и Ппдсахарска 
Африка 
 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Африка 

Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 
језера), биљни и живптиоски свет Северне Америке; 
прпналази ппдатке п пснпвним пдликама станпвнищтва 
(брпј станпвника, прирпдни приращтај, густина 
насељенпсти и миграције) и структурама станпвнищтва 
(пплнп – старпсна, расна, етнишка и верска); дефинище 
насеља Северне Америке; прпналази ппдатке п привредни 
пдликама Северне Америке; пписује пплитишку и 
регипналну ппделу Северне Америке 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Северна Америка 

Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 

Јужна Америка  
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језера), биљни и живптиоски свет Јужне Америке; 
прпналази ппдатке п пснпвним пдликама станпвнищтва 
(брпј станпвника, прирпдни приращтај, густина 
насељенпсти и миграције) и структурама станпвнищтва 
(пплнп – старпсна, расна, етнишка и верска); дефинище 
насеља Јужне Америке; прпналази ппдатке п привредни 
пдликама Јужне Америке; пписује пплитишку и регипналну 
ппделу Јужне Америке 

предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 
језера), биљни и живптиоски свет Аустралије и Пкеаније; 
прпналази ппдатке п пснпвним пдликама станпвнищтва 
(брпј станпвника, прирпдни приращтај, густина 
насељенпсти и миграције) и структурама станпвнищтва 
(пплнп – старпсна, расна, етнишка и верска); дефинище 
насеља Аустралије и Пкеаније прпналази ппдатке п 
привредни пдликама Аустралије и Пкеаније; пписује 
пплитишку и регипналну ппделу Аустралије и Пкеаније 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

Аустралија и Пкеанија 

Дефинище гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнтинента; пписује разуђенпст пбале кпнтинента (пстрва, 
пплупстрва, мпреузе, заливе и мпра); класификује пблике 
рељефа, климу и климатске типпве, впдне пбјекте (реке и 
језера), биљни и живптиоски свет Ппларних пбласти; 
прпналази ппдатке п пснпвним пдликама станпвнищтва 
(брпј станпвника, прирпдни приращтај, густина 
насељенпсти и миграције) и структурама станпвнищтва 
(пплнп – старпсна, расна, етнишка и верска); дефинище 
насеља Ппларних пбласти; прпналази ппдатке п привредни 
пдликама Ппларних пбласти; пписује пплитишку и 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 

Ппларне пбласти 
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регипналну ппделу Ппларних пбласти -естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашини пствариваоа, праћеоа и вреднпваоа Прпграма наставе и ушеоа из гепграфије за 7. разред 

Наставна тема Пствариваое Прпграма наставе и ушеоа Праћеое и вреднпваое Прпграма наставе и ушеоа 

Регипнална гепграфија Наставник ће уппзнати ушенике са предметпм и задацима 
прпушаваоа регипналне гепграфије Света пслаоајући се на 
оихпвп претхпднп стешенп знаое из 6. разреда п ппјму 
гепграфских регија 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 
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Регипнална гепграфија Еврппе  
Реализацијпм исхпда друге теме Регипналне гепграфије 
Еврппе ушеници ће стећи знаоа п физишкп – гепграфским и 
друщтвенп – екпнпмским пдликама гепграфских регија 
Еврппе: Јужна, Средоа, Западна, Северна и Истпшна Еврппа, 
кап и оихпвим гепграфским специфишнпстима и развпјним 
карактеристикама кпје их издвајају у пднпсу на суседне 
гепграфске регије, пплитишкпм ппделпм и пдабраним 
државама 
 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 

Азија Реализацијпм исхпда треће теме: Азија ушеници ће стећи 
знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски пплпжај, границе 
и велишина), физишкп – гепграфским (разуђенпст пбала и 
рељеф, клима, биљни и живптиоски свет и впде),  и 
друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне пдлике и 
структура станпвнищтва, насеља, привреда) Азије кап и 
регипналним пдликама азијскпг кпнтинента (Југпзападна 
Азија, Јужна Азија, Југпистпшна Азија, Истпшна Азија и 
Централна Азија) 
 
 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 

Африка  
 
Реализацијпм исхпда шетврте теме: Африка ушеници ће 
стећи знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски пплпжај, 
границе и велишина), физишкп – гепграфским (разуђенпст 
пбала и рељеф, клима, биљни и живптиоски свет и впде),  и 
друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне пдлике и 
структура станпвнищтва, насеља, привреда) Африке кап и 
регипналним пдликама афришкпг кпнтинента (Сахарска 
Африка и Ппдсахарска Африка) 
 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 
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Северна Америка Реализацијпм исхпда пете теме: Северна Америка ушеници 
ће стећи знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски пплпжај, 
границе и велишина), физишкп – гепграфским (разуђенпст 
пбала и рељеф, клима, биљни и живптиоски свет и впде),  и 
друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне пдлике и 
структура станпвнищтва, насеља, привреда) Северне 
Америке 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 

Јужна Америка Реализацијпм исхпда щесте теме: Јужна Америка ушеници ће 
стећи знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски пплпжај, 
границе и велишина), физишкп – гепграфским (разуђенпст 
пбала и рељеф, клима, биљни и живптиоски свет и впде),  и 
друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне пдлике и 
структура станпвнищтва, насеља, привреда) Јужне Америке 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 

Аустралија и Пкеанија Реализацијпм исхпда седме теме: Аустралија и Пкеанија 
ушеници ће стећи знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски 
пплпжај, границе и велишина), физишкп – гепграфским 
(разуђенпст пбала и рељеф, клима, биљни и живптиоски 
свет и впде),  и друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне 
пдлике и структура станпвнищтва, насеља, привреда) 
Аустралије и Пкеаније 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 

Ппларне пбласти Реализацијпм исхпда псме теме: Ппларне пбласти ушеници 
ће стећи знаоа п ппщте – гепграфским (гепграфски пплпжај, 
границе и велишина), физишкп – гепграфским (разуђенпст 
пбала и рељеф, клима, биљни и живптиоски свет и впде),  и 
друщтвенп - екпнпмским пдликама (пснпвне пдлике и 
структура станпвнищтва, насеља, привреда) Ппларних 
пбласти 

- Иницијалнп тестираое 
- Фпрмативнп пцеоиваое усмених пдгпвпра ушеника 
- Сампевалуација и евалуација на крају месеца 
- Дпмаћи задатак 
- Писана прпвера - тестпви 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: гепграфија 

РАЗРЕД: псми 

НАСТАВНИК: Шекић Р. Светпзар 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / 

МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

ПБРАДА 
УТВРЂ 

ИВАОЕ 
СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

38.  Увпд у 

прпграмске 

садржаје 

1          1 / 1 
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39.  Гепграфски 

пплпжај, 

границе и 

велишина 

Републике 

Србије 

2          1 1 2 

40.  Прирпднп – 

гепграфске 

пдлике 

Републике 

Србије 

5 8 8 8       17 12 29 

41.  Станпвнищтвп 

и насеља у 

Републици 

Србији 

    6 2     5 3 8 

42.  Привреда 

Републике 

Србије 

     4 8 8 2  13 9 22 

43.  Завишајна 

гепграфија 

        3  2 1 3 
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44.  Срби ван 

граница 

Републике 

Србије; Србија 

у савременим 

интеграцијским 

прпцесима 

        3  2 1 3 

УКУПНП 8 8 8 8 6 6 8 8 8  41 27 68 
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ГПДИЩОИ-ГЛПБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА ПСМИ РАЗРЕД                            

                  

 ФПНД ШАСПВА: НЕДЕЉНИ-2; ГПДИЩОИ-68              

 

НАСТАВА ГЕПГРАФИЈЕ ЗА ПСМИ РАЗРЕД: ПРИРПДНП-ГЕПГРАФСКЕ 

И ДРУЩТВЕНП-ЕКПНПМСКЕ ПДЛИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Р.БР.                            НАСТАВНА ТЕМА                                        БРПЈ ШАСПВА 

                                                                                           ПБРАДА   УТВРЂИВАОЕ    СВЕГА 

  1.     УВПД У ПРПГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ                        1                   /                          1 

  2.     ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ, ГРАНИЦЕ                      1                  1                          2 

          И ВЕЛИШИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                       

   3.    ПРИРПДНП-ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ                      17                12                        29 

          РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ         

    4.   СТАНПВНИЩТВП И НАСЕЉА                                 5                   3                           8 

          У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

     5.   ПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                           13                   9                        22 

     6.   ЗАВИШАЈНА ГЕПГРАФИЈА                                       2                    1                          3 
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     7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;           2                    1                         3 

          СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

           ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРПЦЕСИМА 

                                                      УКУПНП ШАСПВА:          41                  27                        68 
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ГПДИЩОИ-ГЛПБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА ПСМИ РАЗРЕД 

месец    ред.бр. 

наст. 

једин. 

Назив наставне јединице Тип шаса 

Септембар     1. Увпд у прпграмске садржаје                               пбрада 

Септембар       2. Гепграфски пплпжај, границе и велишина 

републике Србије 

           пбрада 

Септембар     3. Гепграфски пплпжај, границе и велишина 

републике Србије 

       утврђиваое 

Септембар     4.  Прирпднп-гепграфске целине Р.Србије             пбрада 

Септембар     5. Прирпднп-гепграфске целине Р.Србије        утврђиваое 

Септембар     6.   Панпнска низија             пбрада 

Септембар     7. Јужни пбпд Панпнскпг басена             пбрада 

Септембар     8. Панпнска пбласт републике Србије        утврђиваое 

Пктпбар     9. Српскп-Македпнска маса             пбрада 

Пктпбар    10. Динарске планине             пбрада 

Пктпбар    11.   Српскп-Македпнска маса и Динарске планине        утврђиваое 

Пктпбар    12. Щарске планине и Кпспвскп-Метпхијска кпт.             пбрада 
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Пктпбар    13. Карпатске и Балканске планине             пбрада 

Пктпбар    14. Щарске планине; Кпспвскп-Метпхијска 

кпт.;Карпатске и Балканске планине 

       утврђиваое 

Пктпбар    15. Планинска пбласт републике Србије        утврђиваое 

Пктпбар    16. Климатски фактпри и елементи у Р.Србији             пбрада 

Нпвембар    17. Климатски типпви и клим.пбласти Р.Србије             пбрада 

Нпвембар    18. Клима у републици Србији        утврђиваое 

Нпвембар    19. Реке у републици Србији             пбрада 

Нпвембар    20. Реке у републици Србији        утврђиваое 

Нпвембар    21. Језера у републици Србији             пбрада 

Нпвембар    22. Термпминералне впде републике Србије             пбрада 

Нпвембар    23. Језера и термпминералне впде Р.Србије        утврђиваое 

Нпвембар    24. Хидрпграфија републике Србије        утврђиваое 

Децембар    25. Земљищте и типпви земљищта у Р.Србији             пбрада 

Децембар    26. Биљни и живптиоски свет републике Србије             пбрада 

Децембар    27. Педплпгија и бипгепграфија Р.Србије        утврђиваое 

Децембар    28. Защтита прирпде републике Србије             пбрада 
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Децембар    29. Наципнални паркпви републике Србије             пбрада 

Децембар    30.  Защтита прирпде и наципн.паркпви Р.Србије        утврђиваое 

Децембар    31. Пстали пблици защтите прирпде Р.Србије             пбрада 

Децембар    32. Защтита прирпде: Прирпдна бащтина, гепнаслеђе, 

паркпви и резервати прирпде, наципнални 

паркпви у републици Србији 

        утврђиваое 

Јануар    33. Пснпвне пдлике станпвнищтва Србије             пбрада 

Јануар    34. Миграције станпвнищтва Србије             пбрада 

Јануар    35. Пснпвне пдлике и миграције станпв.Р.Србије        утбрђиваое 

месец    ред.бр. 

наст. 

једин. 

Назив наставне јединице Тип шаса 

Јануар    36. Структура станпвнищтва републике Србије             пбрада 

Јануар    37. Демпграфија републике Србије        утврђиваое 

Јануар    38.       Насеља у републици Србији             пбрада 

Јануар    39. Бепград-главни град републике Србије             пбрада 

Јануар    40. Насеља Србије; Бепград-главни град Р.Србије        утврђиваое 

Фебруар    41. Пснпвне пдлике и ппдела привреде Р.Србије             пбрада 
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Фебруар    42. Пснпвне пдлике и ппдела привреде Р.Србије        утврђиваое 

Фебруар    43. Пснпвне пдлике и ппдела ппљппривреде Србије             пбрада 

Фебруар    44. Гране ппљппривреде: Ратарствп, впћарствп и 

винпградарствп 

            пбрада 

Март    45. Пснпвне пдлике и ппдела ппљппривреде; Гране 

ппљппривреде: Ратарствп, впћарствп и винпград 

        утврђиваое 

Март    46. Гране ппљппривреде:Стпшарствп, лпв и рибплпв             пбрада 

Март    47. Гране ппљппривреде: Щумарствп             пбрада 

Март    48. Ппљппривреда републике Србије         утврђиваое 

Март    49. Ппјам и ппдела индустрије             пбрада 

Март    50. Ппјам и ппдела индустрије         утврђиваое 

Март    51.   Рударствп републике Србије             пбрада 

Март    52. Енергетика републике Србије             пбрада 

Април    53. Рударствп и енергетика у републици Србији         утврђиваое 

Април    54. Тещка индустрија             пбрада 

Април    55. Тещка индустрија          утврђиваое 

Април    56. Лака индустрија             пбрада 

Април    57. Лака индустрија          утврђиваое 
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Април    58. Сапбраћај у републици Србији             пбрада 

Април    59. Сапбраћај у републици Србији          утврђиваое 

Април    60. Тргпвина у републици Србији             пбрада 

Мај    61. Туризам у републици Србији             пбрада 

Мај    62. Тргпвина и туризам у републици Србији          утврђиваое 

Мај    63. Прирпднп-гепграфске пдлике завишаја             пбрада 

Мај    64. Друщтвенп-екпнпмске пдлике завишаја             пбрада 

Мај    65. Прирпднп-гепграфске и друщтвенп екпнпмске 

пдлике завишаја 

         утврђиваое 

Мај    66. Срби ван граница републике Србије             пбрада 

Јун    67. Србија у савременим интеграцијским прпцесима             пбрада 

Јун    68. Срби ван граница Р.Србије; Србија у савременим 

интеграцијским прпцесима 

         утврђиваое 
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ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ППЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ /ИСХПДИ/ НАСТАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ ЗА  ПСМИ РАЗРЕД  

 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе гепграфије јесте да се псигура да сви ушеници стекну базишну jeзишку и наушну писменпст и да напредују ка реализацији пдгпварајућих 

Стандарда пбразпвних ппстигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задатке у нпвим и неппзнатим ситуацијама, да изразе и пбразлпже 

свпје мищљеое и дискутују са другима, развију мптивисанпст за ушеое и заинтереспванпст за предметне садржаје, кап и да ушеницима пружи 

знаоа и пбјащоеоа п савременим гепграфским ппјавама, пбјектима и прпцесима на теритприји Републике Србије. Пслаоајући се на претхпднп 

стешена знаоа и умеоа ушеника, настава гепграфије ће им пмпгућити разумеваое пснпвних физишкп-гепграфских пдлика наще земље и 

уппзнаваое слпжених друщтвенп-екпнпмских прпцеса и прпмена, какп у нащпј држави, такп и на Балканскпм пплупстрву, Еврппи и свету кап 

целини.  

 

 

Задаци наставе гепграфије 

Су ствараое разнпврсних мпгућнпсти да крпз разлишите садржаје и пблике рада тпкпм наставе гепграфије сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап 

и циљеви наставе гепграфије буду у пунпј мери реализпвани. Оихпвп пствариваое дппринеће псппспбљаваоу и развијаоу знаоа, вещтина, 

ставпва и вреднпсти кпји су неппхпдни за развпј хумане, хармпнишне и интеркултурнп усмерене лишнпсти, сппспбне да се сналази у слпженим 

услпвима друщтва у трансфпрмацији и да дппринесе развпју свпје заједнице кап пдгпвпран грађанин. 
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Пперативни задаци 

Ушеници треба да: - пдређују, ппвезују и схватају знашај гепграфскпг пплпжаја свпје земље на Балкану, у Еврппи и у свету;  

- стекну пснпвна знаоа п прирпднп-гепграфским и друщтвенп-екпнпмским пдликама Србије, оеним прирпдним лепптама и културнпм наслеђу; 

 - примеоују стешена знаоа у свакпдневнпм живпту, какп би са разумеваоем мпгли да прате друщтвенп-гепграфске ппјаве, прпцесе и пднпсе на 

прпстпру наще земље, на Балкану, у Еврппи и у свету;  

- ппзнају свпј стaв гепграфских пбјеката, ппјава и прпцеса у крају у кпме живе и ппвезују ппјаве и прпцесе на регипналнпм и наципналнпм нивпу; 

Развијају сппспбнпсти ппвезиваоа знаоа из гепграфије са знаоима из српдних наставних предмета; 

 - схватају пптребу лишнпг ушещћа у защтити, пбнпви и унапређиваоу квалитета живптне средине и знашај пшуваоа прирпде и прирпдних ресурса;  

- ппседују псећаоа спцијалне припаднпсти и приврженпсти сппственпј нацији и култури, те активнп дппринпсе пшуваоу и негпваоу наципналнпг и 

културнпг идентитета 

- развијају међуспбнп уважаваое, кап и сарадоу и сплидарнпст између припадника разлишитих спцијалних, етнишких и културних група и 

дппринпсе друщтвенпј кпхезији; - ппдржавају прпцесе међунарпдне интеграције наще земље; 

 - кпристе  разлишите извпреи нфпрмација и упшавају оихпву важнпст у гепграфским сазнаоима; 

 - буду псппспбљени да на терену псматрају, мере, анализирају, интервјуищу, скицирају и прикупљају ппдатке и развијају сппспбнпст исказиваоа 

гепграфскпг знаоа решима, сликпм, квантитативнп, табеларнп, графишки и схематски;  

- пвладају техникама тимскпг/группг рада и групнпгпдлушиваоа;  
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- буду псппспбљени за кпнтинуиранп пбразпваое и самппбразпваое. 
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Исхпди наставе гепграфије за 8. разред 

 

1. УВПД У ПРПГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ -Навпди наставне 

теме кпје ће 

ушеници 

савладати у 

пквиру пвпг 

разреда 

- Навпди 

ппјединашну 

сврху наставних 

тема у пквиру 

градива п 

Републици 

Србији 

- Навпди 

ппјединашне 

циљеве, исхпде и 

задатке 

наставних тема 

2. ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ, ГРАНИЦЕ 

И ВЕЛИШИНА СРБИЈЕ 

- Именује 

најсевернију, 

најјужнију, 

најзападнију и 

најистпшнију 

ташку Србије 

-Именује државе 

са кпјима се 

Србија граниши 

-Зна на 

гепграфскпј карти 

Еврппе да 

прпнађе Србију и 

да шита 

гепграфске 

-Анализира 

гепграфски 

пплпжај и 

велишину 

Републике Србије 

-Анализира 

дужину и правац 

пружаоа 

државних 

граница 

Републике Србије 

-Прпналази на 

карти Србије 

важније гранишне 

прелазе 

-Пдређује 

математишкп – 

гепграфски 

пплпжај Србије 

-Пдређује 

сапбраћајнп – 

екпнпмски 

пплпжај Србије 

- Пдређује 

физишкп – 

гепграфски 

пплпжај Србије 

-Пдређује 

гепграфски 

пплпжај Србије 
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елементе са 

карте 

на гепграфскпј 

карти Еврппе и 

Света 

3. ПРИРПДНЕ ПДЛИКЕ СРБИЈЕ -Именује 

прирпднп – 

гепграфске 

целине 

Републике Србије 

и пбјащоава 

пснпвне разлике 

међу оима 

-Уппзнаје 

пснпвне 

климатске 

пдлике 

Републике Србије 

-Пбјащоава 

хидрпграфске 

ппјаве на 

теритприји 

Србије 

-Пписује типпве 

земљищта, 

биљни и 

живптиоски свет 

-Ппказује на 

карти прирпдне 

целине Србије и 

границе оихпвпг 

распрпстираоа 

- Издваја 

планинске и 

равнишарске 

пределе у 

Републици 

Србији 

-Пписује 

климатске 

елементе, 

климатске 

фактпре и типпве 

климе у Србији 

-Пписује реке, 

језера и баое 

Србије 

-Издваја типпве 

земљищта у 

-Пдређује 

релативну висину 

између најниже и 

највище ташке 

Србије 

-Пдређује 

границе 

прирпдних 

целина Србије 

-Пдређује типпве 

климе на пснпву 

делпваоа 

климатских 

фактпра 

-Пбјащоава 

хидрпграфске 

целине на 

теритприји 

Србије 

-Пбјащоава 

ппвезанпст 

типпва земљищта 
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у Србији 

-Ппзнаје пблике 

защтите прирпде 

Србији 

-Издваја 

панпнску и 

планинску пбласт 

флпре и фауне 

-Пписује пблике 

защтите прирпде 

и прирпдних 

целина са 

биљним и 

живптиоским 

светпм Србије 

-Разврстава 

прирпдна дпбра 

Србије на 

наципналне 

паркпве, паркпве 

прирпде, ппщте 

резервате 

прирпде, 

специјалне 

резервате 

прирпде и 

дендрп-

бптанишке 

сппменике 

4. СТАНПВНИЩТВП И НАСЕЉА 

СРБИЈЕ 

-Ппзнаје пснпвне 

ппјмпве п 

станпвнищтву и 

насељима у 

Србији и упшава 

оихпв прпстпрни 

расппред 

-Ппзнаје пснпвне 

-Кпристи се 

табелама да 

анализира главне 

пдлике 

пппулаципне 

пплитике Србије: 

брпј станпвника и 

ппписи 

-Пбјащоава 

прпблематику и 

демпграфски 

развпј 

станпвнищтва 

Србије 

-Пбјащоава 

разлишиту 
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пдлике 

станпвнищтва 

Србије: брпј 

станпвника, 

густину 

насељенпсти, 

прирпдни 

приращтај и 

миграције 

станпвнищтва 

-Ппзнаје 

структуру 

станпвнищтва 

Србије: 

биплпщку, 

културнп-

пбразпвну, 

спцип-екпнпмску, 

расну, етнишку и 

верску 

станпвнищтва, 

прирпдан 

приращтај, 

густину 

насељенпсти и 

миграције 

станпвнищтва 

-Кпристи се 

табелама да 

анализира главне 

пдлике структуре 

станпвнищтва: 

пплна и старпсна, 

етнишка и верска 

-Именује и 

ппказује на 

гепграфскпј карти 

највећа насеља у 

Републици 

Србији 

структуру 

станпвнищтва 

Србије 

-Пбјащоава 

ппделу насеља на 

градпве, села и 

варпщи и 

пбјащоава 

оихпве функције 

-Пписује главни 

град Бепград 

5. ПРИВРЕДА СРБИЈЕ -Навпди 

најважније 

пдлике и ппделу 

привреде 

-Навпди пснпвне 

пдлике и ппделу 

-Навпди главне 

пдлике ппјединих 

фаза у 

привреднпм 

развпју Србије 

-Пписује пснпвне 

-Пбјащоава 

утицај прирпдних 

и друщтвених 

фактпра на развпј 

целпкупне 

привреде 
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ппљппривреде 

-Навпди пснпвне 

пдлике и ппделу 

индустрије 

-Навпди пснпвне 

пдлике и ппделу 

сапбраћаја, 

тргпвине и 

туризма 

ппљппривредне 

делатнпсти: 

ратарствп, 

впћарствп, 

винпградарствп, 

стпшарствп, лпв, 

рибплпв и 

щумарствп 

-Пписује пснпвну 

ппделу 

индустрије на 

екстрактивну и 

прерађивашку, 

тещку и лаку 

-Пписује 

индустријске 

гране и оихпву 

ппделу 

-Пписује 

сапбраћај и 

оегпву ппделу 

према предмету 

трансппрта, 

према теритприји 

и према средини 

у кпјпј се пбавља 

Републике Србије 

-Пбјащоава 

развијенпст 

привредних 

делатнпсти и 

грана у 

Републици 

Србији: 

ппљппривреде, 

индустрије, 

сапбраћаја, 

тргпвине и 

туризма 

-Пбјащоава фазу 

транзиције 

привреде Србије 

кпју пдликује 

прелазак на 

тржищну 

привреду и 

приватизацију 

-Пбјащоава 

привредни развпј 

Србије кпји је 

усмерен ка 

укљушиваоу у 

савремене 
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-Пписује 

унутращоу и 

међунарпдну 

тргпвину 

-Пписује туризам 

и ппделу туризма 

према врсти 

мптива, 

теритприји, 

друщтвеним 

групама и 

превпзним 

средствима 

интеграцијске 

прпцесе и 

Еврппску Унију 

 

6. ЗАВИШАЈНА ГЕПГРАФИЈА -Пбјащоава щта 

се ппдразумева 

ппд завишајнпм 

гепграфијпм и 

гепграфијпм 

лпкалне средине 

-Пписује пснпвне 

физишкп – 

гепграфске 

пдлике и 

друщтвенп – 

екпнпмске 

пдлике завишаја 

пднпснп лпкалне 

-Ппказује на 

гепграфскпј карти 

Србије свпј 

завишај пднпснп 

лпкалну средину 

-Ппказује на 

гепграфскпј карти 

Србије пкплне 

гепграфске 

пкруге 

-Ппказује на 

гепграфскпј карти 

Србије важне 

-Навпди разлику 

између градскпг 

насеља и града 

кап 

теритпријалне 

јединице щирег 

ппдрушја 

-Навпди 

разлишите пдлике 

сепских насеља у 

лпкалнпј 

заједници  
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средине сапбраћајнице 

кпје ппвезују 

завишај са 

суседним 

делпвима Србије 

7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ И 

СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРПЦЕСИМА 

-Пбјащоава щта 

се ппдразумева 

ппд исељаваоем 

станпвнищтва 

-Навпди главне 

разлпге 

миграција  

-Пбјащоава 

ппјам 

интеграцијских 

прпцеса и навпди 

пснпвне 

карактеристике 

Еврппске Уније  

-Ппказује на 

гепграфкспј карти 

Еврппе и Света 

државе и градпве 

у кпјима има 

највище српскпг 

станпвнищтва ван 

граница Србије  

-Навпди еврппске 

земље у кпјима 

су заступљене 

радне миграције 

нащег 

станпвнищтва 

-Навпди знашеоа 

скраћеница ЗЕТ, 

ЦЕЦА, ЕЕЗ, ЕЕП, 

ЕФТА, НАТП И ЕУ 

-Набраја градпве 

у кпјима Србија 

има делегације 

-Навпди главне 

гепграфске 

пдлике 

теритприја 

суседних земаља 

где живе Срби 

-Пбјащоава 

гепграфски 

пплпжај Еврппске 

Уније у пквиру 

Еврппе и Србије у 

пднпсу на 

Еврппску Унију 
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при ПУН 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ:Математика 

РАЗРЕД: Пети 

НАСТАВНИК: Ивана Јанкпвић, Драгпљуб Арсенпвић и Милпщ Злпкас 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Прирпдни брпјеви и 

дељивпст 

17 16         13 20 33 

2. Пснпвни ппјмпви гепметрије   15 2       8 9 17 

3. Разлпмци – први деп    14 2      9 7 16 

4. Угап     9 6 5    8 12 20 

5. Разлпмци – други деп       11 17 9  18 19 37 
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6. Псна симетрија         3 6 4 5 9 

7. Разлпмци – трећи деп          4 2 2 4 

8. Писмене вежбе и задаци  1+1  1 1  1+1  1 1   8 

УКУПНП 17 18 15 17 12 6 18 17 13 11 62 74 144 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

485  

 

 

 

 

 

Р.БР. 

ПБЛАСТ / ТЕМА / 

МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

 

ИСХПДИ 

1. Прирпдни брпјеви 

и дељивпст 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

Кпмпетенција за ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Кпмуникација 

 

МА1.1.4. 

МА1.1.6. 

МА2.1.2. 

МА2.1.4 

МА3.1.1. 

МА3.1.3 

израшуна вреднпст једнпставнијег брпјевнпг 

израза и рещи једнпставну линеарну једнашину 

илинеједнашину (у скупу прирпднихбрпјева); 

рещи једнпставан прпблемиз 

свакпдневнпг живпта кпристећи брпјевни израз, 

линеарну једнашину или 

неједнашину (у скупу прирпдних брпјева); 

примени правила дељивпсти са 2, 3, 4, 5, 9, 

25 и декадним јединицама; 

разликује прпсте и слпжене брпјеве и растави брпј на 

прпсте шинипце; 

пдреди и примени НЗС и НЗД; 

извпди скуппвне пперације уније, пресека, разлике и 

правилнп 

упптребљава пдгпварајуће скуппвне пзнаке; 
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правилнп кпристи реши и, или, не, сваки у 
математишкп- лпгишкпм смислу; 

2. Пснпвни гепметријски 

ппјмпви 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

Кпмпетенција за ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Кпмуникација 

МА1.3.1 

МА1.3.2 

анализира пднпсе датих гепметријских пбјеката и 

запище их математишким писмпм; 

- ппище пснпвне ппјмпве у вези са кругпм (центар, 
пплупрешник, тангента, тетива) и пдреди пплпжај 
ташкеи праве у пднпсу накруг; 

- нацрта праву паралелну датпј 
правпјкпристећи гепметријски прибпр; 

- уппреди, сабира и пдузима дужи, 
кпнструктивнпи рашунски; - преслика дати 
гепметријскипбјекат 

централнпм симетријпм и транслацијпм, 

- правилнп кпристи гепметријскиприбпр; 
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3. Разлпмци Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

Кпмпетенција за ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Кпмуникација 

МА1.1.1 

МА1.1.2 

МА1.1.3 

МА2.1.1. 

МА1.1.4. 

МА2.1.2. 

МА3.1.1. 

прпшита, запище, уппреди и представи на брпјевнпј 

пплуправпј разлпмке и 

децималне брпјеве и превпди их из једнпг записа 

у други; 

пдреди месну вреднпст цифре у запису 

децималнпг брпја, 

запкругли брпј и прпцени грещку запкругљиваоа; 

израшуна вреднпст једнпставнијег брпјевнпг 

израза и рещи једнпставну линеарну једнашину и 

неједнашину; рещи једнпставан прпблем из 

свакпдневнпг живпта кпристећи брпјевни 

израз, линеарну једнашину или 

неједнашину; 

пдреди прпценат дате велишине; 

примени размеру у једнпставним реалним 
ситуацијама; 

-примени аритметишку средину датих брпјева; 

сакупи ппдатке и прикаже их табелпм и кружним 

дијагрампм и пп пптреби 

кпристи калкулатпр или распплпживи спфтвер; 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

488  

4. Угап Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

Кпмпетенција за ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Кпмуникација 

МА1.3.1. 

МА 2.3.1. 

идентификује врсте и ппище свпјства углпва (суседни, 

уппредни, унакрсни, углпви на трансверзали, углпви 

са паралелним крацима) и примени оихпве узајамне 

пднпсе; 

нацрта праву нпрмалну на дату праву кпристећи 

гепметријски прибпр; 

- измери дати угап и нацрта угап задате мере; 

уппреди, сабере и пдузме углпве 

рашунски и кпнструктивнп, 

рещи једнпставан задатак применпм пснпвних 

свпјства паралелпграма (једнакпст наспрамних 

страница и 

наспрамних углпва). 

5. Псна симетрија Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Дигитална кпмпетенција 

Кпмпетенција за ушеое 

Естетишка кпмпетенција 

Кпмуникација 

МА1.3.6. 

МА2.3.6. 

МА3.3.6. 

- идентификује пснпсиметришну фигуру и 
пдредиоену псу симетрије; 
- симетришнп преслика ташку, дуж 
иједнпставнију фигуру кпристећи 
гепметријскиприбпр; 
- кпнструище симетралу дужи, симетралу 
углаи примеоује оихпвасвпјства; 
- кпнструище праву кпја је нпрмална на дату 
правуили паралелна датпјправи. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ:Математика 

РАЗРЕД: 6 

НАСТАВНИК: Ивана Јанкпвић, Милпщ Злпкас 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

9. Цели брпјеви 17 5         9 13 22 

10. Трпугап  12 15 3       13 17 30 

11. Раципнални брпјеви    12 11 1 3 16 9  22 30 52 

12. Шетвпрпугап      5 14    12 7 19 

13. Ппврщине фигура         3 10 5 8 13 

14. Писмен вежбе и задаци  1  1+1 1  1 1 1 1   8 

УКУПНП 17 18 15 17 12 6 18 17 13 11 61 75 144 
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Р.БР. 
ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1.  

Цели брпјеви 

Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA.1.1.1 

MA.1.1.2. 

MA.1.1.2. 

MA.1.1.3. 

MA.1.1.4. 

MA.1.2.1. 

MA.2.1.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.3. 

MA.2.2.1. 

MA.2.2.2 

MA.3.1.1 

MA.3.1.2. 

прпшита, запище, уппреди и представи на 

брпјевнпј правпј целе и раципналне брпјеве 

(записане у пблику разлпмка или у 

децималнпм запису); 

пдреди супрптан брпј, апсплутну вреднпст 

и реципрпшну вреднпст раципналнпг брпја; 

израшуна вреднпст једнпставнијег 

брпјевнпг 

израза и рещи једнпставну линеарну једнашину 

и неједнашину у скупу раципналних брпјева; 

рещи једнпставан прпблем из 

свакпдневнпг живпта кпристећи 

брпјевни израз,линеарну једнашину 

илинеједнашину; 
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MA.3.2.1. 

MA.3.2.2 

2. Раципнални брпјеви Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA.1.1.1 

MA.1.1.2. 

MA.1.1.2. 

MA.1.1.3. 

MA.1.1.4. 

MA.1.2.1. 

MA.2.1.1. 

MA.2.1.2. 

MA.2.1.3. 

MA.2.2.1. 

MA.2.2.2 

прпшита, запище, уппреди и представи на 

брпјевнпј правпј целе и раципналне брпјеве 

(записане у пблику разлпмка или у 

децималнпм запису); 

пдреди супрптан брпј, апсплутну вреднпст 

и реципрпшну вреднпст раципналнпг брпја; 

израшуна вреднпст једнпставнијег 

брпјевнпг 

израза и рещи једнпставну линеарну једнашину 

и неједнашину у скупу раципналних брпјева; 

рещи једнпставан прпблем из 

свакпдневнпг живпта кпристећи 

брпјевни израз,линеарну једнашину 

илинеједнашину; 
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MA.3.1.1 

MA.3.1.2. 

MA.3.2.1. 

MA.3.2.2 

MA.1.5.1. 

MA.2.5.1. 

MA.2.5.4 

MA.3.2.4. 
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3. Трпугап Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA.1.3.2. 

MA.1.3.6. 

MA.2.3.1 

MA.2.3.2. 

MA.2.3.3. 

МА:2.3.4. 

МА.2.3.5. 

MA.3.3.1. 

MA.3.3.2. 

МА.3.3.3. 

MA.3.3.3. 

класификује трпуглпве пднпснп шетвпрпуглпве 

на пснпву оихпвих свпјстава; 

кпнструище углпве пд 90° и 60° и кпристи 

оихпве делпве за кпнструкције других углпва; 

упши пдгпварајуће елементе ппдударних 

трпуглпва; 

утврди да ли су два трпугла ппдударна на 

пснпву ставпва ппдударнпсти; 

кпнструище трпугап, паралелпграм и 

трапез на пснпву задатих елемената 

(странице и углпви трпуглпва и 

шетвпрпуглпва и дијагпнала 

шетвпрпугла); 

примени свпјства трпуглпва и 

шетвпрпуглпвау једнпставнијим 

прпблемскимзадацима; 

примеоује пспбине централне и псне 
симетријеи транслације у 
једнпставнијимзадацима; 
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4. Шетвпрпугап Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA.1.3.2. 

MA.1.3.6. 

MA.2.3.1 

MA.2.3.2. 

MA.2.3.3. 

МА:2.3.4. 

МА.2.3.5. 

MA.3.3.1. 

MA.3.3.2. 

МА.3.3.3. 

MA.3.3.3. 

класификује трпуглпве пднпснп шетвпрпуглпве 

на пснпву оихпвих свпјстава; 

кпнструище трпугап, паралелпграм и трапез на 

пснпву задатих елемената (странице и углпви 

трпуглпва и шетвпрпуглпва и дијагпнала 

шетвпрпугла); 

примени свпјства трпуглпва и шетвпрпуглпва у 

једнпставнијим прпблемским задацима; 

сабира и пдузима вектпре и кпристи их у 

реалним ситуацијама; 

пдреди центар пписане и уписане кружнице 
трпугла; 

5. Ппврщине фигира Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA.1.4.1. 

MA.1.4.2 

MA.1.4.3. 

MA.1.4.4 

MA.2.4.1. 

MA.2.5.2. 

MA.3.4.1 

израшуна ппврщину трпугла и шетвпрпугла 

кпристећи пбрасце или разлпживу једнакпст. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ:Математика 

РАЗРЕД: 7 

НАСТАВНИК: Ивана Јанкпвић, Драгпљуб Арсенпвић, Милица Гајић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Реални брпјеви 18 5         9 14 23 

2. Питагприна тепрема  12 10        8 14 22 

3. Цели алгебарски изрази   1 16 5  12 14   20 28 48 

4. Мнпгпугап     7 6 6    9 10 19 

5. Круг        1 12 5 7 11 18 

6. Пбрада ппдатака          6  6 6 

7. Писмене вежбе и задаци  1 1 1+1  1 1 1 1   8 8 

УКУПНП 18 18 12 18 12 7 19 16 13 11 53 91 144 
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Р.БР. 

ПБЛАСТ / 
ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА УШЕНИКА 

 

ИСХПДИ 

1. Реални брпјеви Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA 1.2.1 MA 1.2.2 

MA 1.2.3 MA 1.2.4 

MA1.2.5 

MA1.2.1 

MA 1.2.2. 

MA 2.2.1 MA 2.2.2 MA 

2.2.3 MA 2.2.4 MA 2.2.5 

MA 2.2.6 MA 3.1.1 

MA 3.1.2 

MA 3.2.1 MA3.2.2 

MA 3.2.3. MA3.2.4 

 израшуна степен реалнпг брпја и квадратни кпрен 
пптпунпг квадрата и примени пдгпварајућа свпјства 
пперација; 

 пдреди брпјевну вреднпст једнпставнијег изразаса 
реалнимбрпјевима; 

 на пснпву реалнпг прпблема састави и израшуна 
вреднпст једнпставнијег брпјевнпг израза са 
реалнимбрпјевима; 

 пдреди приближну вреднпст реалнпг брпјаи 
прпцени апсплутнугрещку; 

 нацрта графикфункције 
; 

примени прпдужену прпппрцију у реалним 
ситуацијама. 

2. Питагприна 

тепрема 

Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

MA 1.3.1 MA 2.3.1 MA 

3.3.1 MA 3.3.2 

 примени Питагприну тепрему у рашунскими 
кпнструктивнимзадацима; 

правилнп кпристи гепметријски прибпр. 
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Дигитална 
кпмпетенција Сарадоа 

3. Цели 

агебарски 

изрази 

Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

MA 1.2.4 MA 2.2.4 MA 

3.2.2 

 трансфпрмище збир, разлику и прпизвпдпплинпма; 

 примени фпрмуле за разлику квадрата иквадрат 
бинпма; 

 растави пплинпм на шинипце(кпристећи 
дистрибутивни закпн и фпрмуле за квадрат бинпма и 

разлику квадрата); 

примени трансфпрмације пплинпма на рещаваое 
једнашина. 
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4. Мнпгпугап Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 

кпмпетенција Сарадоа 

МА 2.3.2 МА 2.3.3 МА 

2.3.4 МА 2.3.3 МА 3.3.4 

МА 3.3.5 МА 3.3.6 МА 

3.3.7 

 примени свпјства страница, углпва и дијагпнала 
мнпгпугла; 

 израшуна ппврщину мнпгпугла кпристећипбрасце или 
разлпживуједнакпст; 

 кпнструище пртпцентар и тежищте трпугла; 
примени ставпве ппдударнпсти придпказиваоу 

једнпставнијих тврђеоа и у кпнструктивним 
задацима. 

5. Круг Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 
кпмпетенција Сарадоа 

МА 1.3.2 МА 2.3.4 МА 

3.3.4 МА 3.3.5 

‒ примени свпјства централнпг и периферијскпгугла у 
кругу; 

‒ израшуна пбим и ппврщину круга и оегпвих 
делпва; 

преслика дати гепметријски пбјекат рптацијпм. 

6. Пбрада 

ппдатака 

Кпмпетенција за 

ушеое Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблем 

Дигитална 
кпмпетенција Сарадоа 

МА 1.5.1 МА 1.5.2 МА 

2.5.1. МА 2.5.4 МА 3.5.1 

МА 3.5.2 МА 3.5.3 МА 

3.5.4 

пдређује средоу вреднпст, медијану и мпд. 
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Глпбалнп-тематcки план наставнoг градива 

из математике за VIII разред щкoлcке 2020/21. Гoдине 

 

 

П
o

л
уг

п
 

д
и

щ
тe

 
P

eд
н

и
 

б
р

п
ј 

Наставна тема 
Брпј шacoвa 

Bрeмe 

пбраде 
Oбрада Beжбаоe Свега 

 

 

 

П P 

В O 

1. Слишнпст трпуглпва 5 12 17 IX 

2. Ташка, права и раван 6 6 12 IX,X 

 

3. 

Линеарне једнашине и 

неједнашине с једнпм 

неппзнатпм 

 

7 

 

10 

 

17 

 

X,XI 

4. Призма 5 7 12 XI,XII 

5. Пирамида 6 8 14 XII,I 

6. Линеарна функција 3 2 5 I 

7. Пиcмeни задаци  4 4 8.рн, 19.рн 

8. Пиcмeнe вeжбe 5.рн, 14.рн, 16.рн21рн 

Укупнo у I пoлугпдищту 32 49 81  
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Д Р 

У Г П 

9. Линеарна функција 2 4 6 II 

10. Прпјектни задатак  4 4 III 

 

11. 

Системи линеарних 

једнашина с две 

неппзнате 

 

6 

 

5 

 

11 

 

III,IV 

12. Ваљак 2 7 9 IV 

13. Купа 3 5 8 IV,V 

14. Лппта 3 4 7 V 

15. Пиcмeни задаци 
 

4 4 26.рн, 

37.рн 

16. Пиcмeнe вeжбe 24.рн, 30.рн 

Укупнo у II пoлугпдищту 16 33 49  

Свeгa у тoку щкoлcке гoдине 
48 88 136 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА  

РАЗРЕД:  ЩЕСТИ   

НАСТАВНИК:БИЉАНАГАЈИЋ,СРЕЋКПИЛИЋ  

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Увпд у физику 4          2 2 4 

2. Кретаое 4 9 1        6 8 14 

3. Сила   8 6       7 7 14 

4. Мереое    2 7 4     7 6 13 

5. Маса и густина       8 7   6 9 15 

6. Притисак         8 4 5 7 12 

УКУПНП 8 9 9 8 7 4 8 7 8 4 28 44 72 
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Р.БР. 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋ
А УШЕНИКА 

 

ИСХПДИ 

1. Увпд у физику кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 

Пснпвни 

ФИ 1.4.2 

- стекне ппјам п нашину какп физикаистражује 

прирпду 

- зна да разликује ппјмпве физишких телапд 

супстанција пд кпјих се састпје тела 
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2. Кретаое кпмпетенција за 

ушеое,кпмуникација, 
рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа, 

дигитална кпметенција 

 

Пснпвни 

ФИ1.2.1, 

ФИ1.2.2, 

ФИ1.2.3, 

ФИ 1.4.4; 

 

Средои 

ФИ2.2.1, 

ФИ2.2.2, 

ФИ1.4.1, 

ФИ2.6.1, 

ФИ2.6.2, 

ФИ2.6.3, 

ФИ2.7.1; 

 

Напредни 

- зна врсте кретаоа и пписује их ппмпћу ппјмпва 

ифизишких 

велишина 

- разликује временски тренутак пд временскпг 

интервала 

- зна математишку зависнпст брзине и уме да је 

израшуна 

- уме да измери и израшуна сталнубрзину 

- кпристи јединицу за брзину у SI систему(m/s) 

- кпристи јединице SI системанаведених 

физишкихвелишина 

(m,s, ...) 

- рещава квалитативне, квантитативне и 

графишкезадатке 
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ФИ3.2.1, 

ФИ 3.4.1, 

ФИ3.7.1, 

ФИ 3.7.2 
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3.  

Сила 

 

кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација, 

рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 
сарадоа, 

дигитална кпметенција 

 

Пснпвни 

ФИ1.1.1, 

ФИ1.1.2; 

 

Средои 

ФИ2.1.1, 

ФИ2.1.2, 

ФИ2.4.1, 

ФИ2.4.3, 

ФИ2.6.1, 

ФИ2.6.2, 

ФИ2.6.3, 

ФИ2.7.1; 

 

Напредни 

ФИ3.7.1, 

- на пснпвуппјма 

узајамнпг делпваоа тела (пдбијаоа, привлашеоа, 
дефпрмација, прпменек ретаоа) схвати силу кап 
меру узајамнпг делпваоа тела, кпјасе 

мери динампметрпм 

- уме да измери силудинампметрпм 

- кпристи јединицу силе у SI систему(N) 

- зна да је сила 

вектпрскавелишина 

- пбјащоава узајамнп делпваое тела у 
неппсреднпм дпдиру и узајамнп делпваое тела 
кпја нису у неппсреднпм дпдиру (гравитаципнп, 
електришнп и магнетнп делпваое); 

- разликује делпваое силе Земљине теже пд 

тежинетела; 

- демпнстрира утицај треоа и птппра средине на 
кретаое тела и примеоује дпбре и лпще стране 
пвих ппјава у свакпдневнпмживпту 

- демпнстрира дефпрмације телаппд 

дејствпм силе, узајамнпделпваое 

наелектрисаних тела и узајамнп делпваое 

магнета; 

- квантитативне и графишкезадатке 
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ФИ3.7.2; 
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4. Мереое кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација, 

рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 
сарадоа, 

дигитална кпметенција 

Пснпвни 

ФИ1.4.1, 

ФИ1.4.2, 

ФИ1.4.3, 

ФИ1.4.4, 

ФИ1.4.5, 

ФИ1.4.6; 

ФИ1.7.1, 

ФИ1.7.2; 

 

Средои 

ФИ2.4.1, 

ФИ2.4.2, 

ФИ1.4.3, 

ФИ2.4.4, 

ФИ2.7.1, 

ФИ2.7.2, 

- зна кпје супснпвне 

физишке велишине и оихпве мерне јединице 

- да ппвеже физишке велишине са пдгпварајућим 
мернимјединицама 

- пвлада мереоем следећих физишких велишина: 

дужине, времена изапремине 
- уме да рукује мерилима и инструментима за 

мереое пдгпварајућих физишких велишина : 
леоирпм, мернпм тракпм, нпнијуспм, 
хрпнпметрпм,мензурпм 

- изражава физишке велишине у пдгпварајућим 
мерним јединицама међунарпднпг система (SI) и 
разликује пснпвне и изведене физишке велишине, 
претвара веће јединице у маое и пбрнутп 
(кпристи префиксе микрп,мили, 

килп, мега); 

- прпцеоује вреднпст најмаоег ппдепка кпд 
мерних инструмената (пднпснп,ташнпст 

мереоа); 

- пдређује средоу вреднпст мерене велишине 

игрещку 

мереоа; 
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ФИ2.7.3; 

 

Напредни 

ФИ 3.4.1 , 

ФИ 3.4.3, 

ФИ3.7.1, 

ФИ 3.7.2; 
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5. Маса и густина кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација, 

рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 

Пснпвни 

ФИ1.1.1, 

ФИ1.1.2; 

 

Средои 

ФИ2.1.1, 

ФИ2.1.2, 

ФИ2.4.1, 

ФИ2.4.3, 

ФИ2.6.1, 

ФИ2.6.2, 

ФИ2.6.3, 

ФИ2.7.1; 

 

Напредни 

ФИ3.7.1, 

- дпбије представу п маси кап карактеристици 
физишкпг тела при узајамнпм делпваоу тела, да 
зна да се маса тела мери вагпм и да је 
адитивнавелишина 

- демпнстрира ппјаву инерцијетела; 

- ппвезује масу и инерцију, разликује масу и 
тежину тела, преппзнаје их у свакпдневнпм 
живпту и рещава разлишите прпблемске задатке 
(прпблемситуације); 

- умеппмпћу 

дефиниципних фпрмула да израшуна брпјне 
вреднпстигустине 

- уме  да  пдреди густину  шврстих тела и 
тешнпсти мереоем масе изапремине 

- зна јединице масе и густинеу SI систему (kg, 

kg/m3) 

- рещава квалитативне, квантитативнеи 

графишке задатке 
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ФИ3.7.2; 
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6. Притисак кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација, 

рад са ппдацима и 
инфпрмацијама, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

Пснпвни 

ФИ1.1.3, 

ФИ1.4.1, 

ФИ1.4.2, 

ФИ1.4.3; 

 

Средои 

ФИ2.1.1, 

ФИ2.1.5, 

ФИ2.1.6, 

ФИ 2.4.1, 

ФИ2.4.3, 

ФИ2.6.1; 

 

Напредни 

ФИ3.1.3, 

ФИ3.1.4; 

- пдреди притисак шврстих тела мереоем и 

израшунаваоем 

- демпнстрира притисак шврстих тела и 

тешнпсти; 

- кпристи јединицу притиска у SIсистему (Pa) 

- схвати пренпщеое притиска у тешнпстимаи 
гаспвима 

- разуме Паскалпвзакпн 

- разуме атмпсферски и хидрпстатишки 
притисак 

- рещава квалитативне, квантитативнеи 

графишкезадатке 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ:    ФИЗИКА  

РАЗРЕД:  СЕДМИ   

НАСТАВНИК:БИЉАНА ГАЈИЋ,СРЕЋКП ИЛИЋ  

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 
МЕСЕ

Ц 

 

ОБРАД

А 

УТВР

Ђ 

ИВАЊ

Е 

лаб. 

вежба 

 

СВЕГ

А IX X XI XI

I 

I I

I 

III IV V VI 

1. 
СИЛА И КРЕТАЊЕ 9 9 5        9 13 1 23 

2. 
РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

  2 9 2      7 5 1 13 

3. 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. 

СИЛА ТРЕЊА 

     
4 

 
4 

 
4 

    
7 

 
4 

 
1 

 
12 

4. 
МЕХАНИЧКИ 
РАД И ЕНЕРГИЈА. 
СНАГА 

      
5 9 1 

 
6 8 1 15 

5. 
ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

        3 6 4 4 1 9 

УКУПНО  9 9 7 9 6 4 9 9 4 6 31 41 5 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТ
НЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дигитална 

кпмпетенција 

-рещаваое прпблема 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за 

Пснпвни: ФИ 1.1.1; 

ФИ1.1.2; 

ФИ1.6.1; 

ФИ 1.6.2; 

ФИ1.6.3. 

Средои: 

ФИ2.1.1; 

ФИ2.1.4; 

ФИ2.6.1; 

ФИ2.6.2; 

ФИ2.6.3. 

Напредни: 

 

 

 

− разликује скаларне и вектпрске физишке 

велишине 

– кпристи и анализира резултатемерeоа 
разлишитихфизишких 
велишина и приказује их табеларнп и графишки 

– анализира зависнпст брзине ипређенпг 
пута пд временакпд 
правплинијских кретаоа са сталним убрзаоем 

– примени Оутнпве закпне динамикена 
кретаое тела изпкружеоа 
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СИЛА И КРЕТАОЕ ушеое 

-сарадоа 

ФИ3.1.3; 

ФИ3.6.1; 

ФИ3.6.3; 

ФИ3.6.4. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕТАОЕ ТЕЛА ППД 
ДЕЈСТВПМ СИЛЕ 
ТЕЖЕ. СИЛА ТРЕОА 

 

 

-дигитална 

кпмпетенција 

-рещаваое прпблема 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за 
ушеое 

-сарадоа 

-пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

Пснпвни: ФИ1.1.1; 

ФИ 1.1.2; ФИ1.6.1; 

ФИ 1.6.2; ФИ1.6.3. 

 

Средои: ФИ2.1.1; 

ФИ 2.1.2; ФИ2.1.4; 

ФИ ФИ 2.6.1; ФИ 2.6.2; 

ФИ 2.6.3. 

Напредни: 

ФИ 3.1.3; ФИ3.6.1; 

ФИ 3.6.3; ФИ3.6.4. 

– кпристи и анализира резултатемерeоа 
разлишитихфизишких 
велишина и приказује их табеларнп и графишки 

– анализира зависнпст брзине ипређенпг 
пута пд временакпд 
правплинијских кретаоа са сталним убрзаоем 

– ппкаже пд шега зависи сила треоа ина 
пснпву тпгапрпцени 
какп мпже прпменити оенп делпваое 

– демпнстрира ппјаве: инерцијетела, 
убрзанпг кретаоа,кретаое 
тела ппд дејствпм сталне силе,силе 

треоа на примерима изпкружеоа 

– сампсталнп изведе експеримент из пбласти 
кинематике и динамике,прикупи ппдатке 
мереоем, пдредитражену 

физишку велишину и пбјасни резултате 

експеримента 
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3.  

 

 

 

 

 

 

РАВНПТЕЖА ТЕЛА 

-дигитална 

кпмпетенција 

-рещаваое прпблема 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за 

ушеое 

-сарадоа 

Пснпвни: ФИ 1.1.2; 

ФИ 1.1.3. 

 

Средои: ФИ 2.1.1; 

ФИ 2.1.2; ФИ 2.1.4; 

ФИ 2.6.2; ФИ 2.6.3. 

Напредни: ФИ 3.1.1. 

– ппкаже врсте и услпверавнптеже 
шврстих тела на примеруиз 
пкружеоа 

– навпди примере прпстих мащинакпје се 
кпристе у свакпдневнпмживпту 

– прикаже какп сила пптиска утишена 
ппнащаое тела пптппљених у тешнпст и 

наведе услпве пливаоа тела на впди 
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4.  

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИШКИ РАД 
И ЕНЕРГИЈА. 
СНАГА 

-дигитална 

кпмпетенција 

-рещаваое прпблема 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за 

ушеое 

-сарадоа 

-пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

Пснпвни: ФИ 1.1.3; 

ФИ 1.6.3. 

Средои: ФИ2.1.5; 

ФИ 2.6.1; ФИ2.6.2; 

ФИ 2.6.3. 

 

Напредни: ФИ 3.1.2; 

ФИ 3.1.3. 

− ппвеже ппјмпве механишки рад, 

енергија и снага и израшуна рад силе теже и 

рад силе треоа 

– разликује кинетишку ипптенцијалну 
енергију тела и ппвеже оихпве прпмене са 

изврщеним радпм 

– демпнстрира важеое закпнапдржаоа 
енергије напримерима 

из пкружеоа 

– рещава квалитативне, квантитативне и 
графишке задатке (кинематика и динамика 
кретаоа тела,треое, 

равнптежа пплуге, сила пптиска, закпни 

пдржаоа...) 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

ТППЛПТНЕ ППЈАВЕ 

-дигитална 

кпмпетенција 

-рещаваое прпблема 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-предузимљивпст и 

прјентација ка 

предузетнищтву 

-кпмуникација 

-кпмпетенција за 

ушеое 

-сарадоа 

-пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

Пснпвни: ФИ 1.2.1; 

ФИ 1.2.2. 

Средои: ФИ 2.2.1; 

ФИ 2.2.2. 

Напредни: ФИ 3.2.1; 

ФИ 3.2.2; ФИ 3.2.3. 

− разликује ппјмпве температуре и кплишине 

тпплпте и прикаже 

разлишите механизме пренпса тпплпте са 

једнпг тела на другп 

– анализира прпмене стаоа тела 
(димензија, запремине и агрегатнпг 
стаоа) приликпм грејаоа илихлађеоа 

– наведе метпде дпбијаоатпплптне 
енергије и укаже на примере оенпг 
раципналнпгкприщћеоа. 

Глпбалнп-тематcки план наставнoг градива 

из физике за VIII разред щкoлcке 2020/2021. гoдине 
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Ре

д. 

бр

. 

 

 

 

 

Наставна тема 

 

Б
р

п
ј ш

ас
п

ва
 п

п
 т

ем
и

 

 

Брпј шаспва 

за 

 

 

 

 

Стандар

ди 

 

 

пбра

ду 

 

Пста

ле 

типп

ве 

шасп

ва 

 

1 

 

ПСЦИЛАТПРНП И 
ТАЛАСНП 
КРЕТАОЕ 

 

8 

 

4 

 

3+1 

ФИ.2.2.3. ФИ.3.2.4. ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.2.2. ФИ.3.2.3. 

 

2 

 

СВЕТЛПСНЕ ППЈАВЕ 

 

15 

 

7 

 

6+2 

 

ФИ.3.2.5. ФИ.3.2.6. 

 

3 

 

ЕЛЕКТРИШНП ППЉЕ 

 

10 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

ЕЛЕКТРИШНА СТРУЈА 

 

19 

 

8 

 

8+3 

ФИ.2.3.4. ФИ.3.4.2. ФИ.3.3.1. 

ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.6. ФИ.2.4.1. ФИ.2.4.5. 
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5 

 

МАГНЕТНП ППЉЕ 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

6 

 

ЕЛЕМЕНТИ АТПМСКЕ 
И НУКЛЕАРНЕ 
ФИЗИКЕ 

 

8 

 

5 

 

3 

 

 

7 

 

ФИЗИКА И 
САВРЕМЕНИ СВЕТ 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

Свега 

 

68 

 

35 

 

33 

 

     

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ: БИПЛПГИЈА РАЗРЕД: 

ПЕТИ 

НАСТАВНИК: АНА КПВАНПВИЋ 
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ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

МЕСЕЦ  
ПБРАДА 

 
УТВРЂИВАОЕ 

 
СВЕГА 

I
X 

X XI X
II 

I II III IV V V
I 

 
1
. 

ППРЕКЛП И 

РАЗНПВРСНПСТ 
ЖИВПТА 

 
8 

 
1
0 

 
8 

 
8 

 
4 

      
1
7 

 
21 

 
38 

 
2. 

 
ЖИВПТ У 
ЕКПСИСТЕМУ 

     
3 

 
4 

 
5 

    
6 

 
6 

 
12 

 
3
. 

 
НАСЛЕЂИВАОЕ И 
ЕВПЛУЦИЈА 

       
4 

 
2 

   
2 

 
4 

 
6 

 
4
. 

ЈЕДИНСТВП ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАП 
ПСНПВА ЖИВПТА 

        
4 

 
4 

  
3 

 
5 

 
8 

 
5
. 

 
ШПВЕК И ЗДРАВЉЕ 

         
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
8 

 
УКУПНП 

           
3
2 

 
40 

 
72 
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Р.Б
Р. 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / 

МПДУЛ 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

 
ИСХПДИ 

 
 
 
 

1. 

 
 
 

 

ППРЕКЛП И 
РАЗНПВРСНПСТ 
ЖИВПТА 

- кпмпетенција заушеое; 

- дигиталнакпмпетенција; 

- пдгпвпран пднпс премапкплини; 

- пдгпвпран пднпс премаздрављу; 

- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпмдрущтву; 

- предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву; 

- кпмуникација 

- рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

- рещаваоепрпблема, 

- сарадоа 
- естетишкакпмпетенција. 

 
БИ.1.1.4. БИ.2.1.3. 
БИ.3.1.4. БИ.1.1.5. 
БИ.2.1.4. БИ.3.1.5. 
БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 
БИ.1.3.10.БИ.2.3.5. 
БИ.2.3.6. БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6. БИ.1.6.1. 
БИ.2.6.1. БИ.3.6.1. 
БИ.1.6.2. БИ.2.6.2. 
БИ.3.6.2. БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.3. БИ.3.6.3. 

 
 
 
 

- истражује  пспбине  живих бића 
пп ппзнатпј прпцедури и 
впди рашуна п безбеднпсти 
тпкпмрада 
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2. 

 
 
 

 
ЈЕДИНСТВП 
ГРАЂЕИ 
ФУНКЦИЈЕ КАП 
ПСНПВА 
ЖИВПТА 

 

- кпмпетенција заушеое; 

- дигиталнакпмпетенција; 

- пдгпвпран пднпс премапкплини; 

- пдгпвпран пднпс премаздрављу; 

- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпмдрущтву; 

- предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву; 

- кпмуникација 

- рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

- рещаваоепрпблема, 

- сарадоа 
- естетишкакпмпетенција. 

 
 
 
 

БИ. 1.4.2. БИ.1.4.4. 
БИ.2.1.2.   БИ.2.4.1. 

 

-  идентификује  
 пснпвне прилагпђенпсти
 сппљащоеграђе живих бића 
на услпве живптне 
 средине,укљушујући и 
пснпвне пднпсеисхранеи 
распрпстраоеое; 

- једнпставним
цртежпм прикаже биплпщке 
пбјекте кпје ппсматра и 
истражује и пзнаши 
кљушнедетаље 
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3. 

 

 
НАСЛЕЂИВАОЕ И 
ЕВПЛУЦИЈА 

 
 

- кпмпетенција заушеое; 

- дигиталнакпмпетенција; 

- пдгпвпран пднпс премапкплини; 

- пдгпвпран пднпс премаздрављу; 

- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпмдрущтву; 

- предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву; 

- кпмуникација 

- рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

- рещаваоепрпблема, 

- сарадоа 

- естетишкакпмпетенција. 

 
 

БИ.1.4.3. БИ.1.4.4. 
БИ.1.6.1. БИ.1.6.3. 
БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. 
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. 
БИ.3.6.2. 

 
 

- прикупља ппдатке п 
варијабилнпсти прганизама 
унутар једне врсте, 
табеларнп и графишки их 
представља и извпди 
једнпставнезакљушке; 

-  разликује наследне пспбине 
и пспбине кпје су резултат 
делпваоа средине, на 
мпделима из свакпдневнпг 
живпта; 

- ппставља
једнпставне претппставке,
 
пгледпм испитује утицај 
срединских фактпра на 
ненаследне пспбине живих 
бића и критишки 
сагледава резултате; 

- кпристи дпступну ИКТ и другу  ппрему   у истраживаоу,  пбради ппдатака и приказу резултата 
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4. 

 

ЖИВПТ У 
ЕКПСИСТЕМУ 

 

- кпмпетенција заушеое; 

- дигиталнакпмпетенција; 

- пдгпвпран пднпс премапкплини; 

- пдгпвпран пднпс премаздрављу; 

- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпмдрущтву; 

 
БИ.1.5.3. БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. БИ.2.6.1. 
БИ.2.6.2. БИ.3.5.4 
БИ.3.6.2. 

 

- дпведе у везу прпмене у 
сппљащопј
средини (укљушујући утицај 
шпвека) са губиткпм 
разнпврснпсти живих бића 
наЗемљи; 

- направи разликуизмеђу 
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  - предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву; 

- кпмуникација 

- рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

- рещаваоепрпблема, 

- сарадоа 

- естетишкакпмпетенција. 

 пдгпвпрнпг и непдгпвпрнпг 
пднпса према живим бићима 
у неппсреднпм пкружеоу; 

- предлаже акције бриге п биљкама и живптиоама у неппсреднпм пкружеоу, ушествује у оима,  сарађује са псталим ушесницима и рещава кпнфликте на ненасилан нашин; 

-  илуструје
 примерима делпваое људи 
на живптну средину  и схвата 
ппследице таквих дејстава 

 
 
5. 

 

ШПВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

- кпмпетенција заушеое; 
- дигиталнакпмпетенција; 

- пдгпвпран пднпс премапкплини; 

- пдгпвпран пднпс премаздрављу; 

- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпмдрущтву; 

- предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву; 

- кпмуникација 

- рад са ппдацима и инфпрмацијама; 

- рещаваоепрпблема, 

- сарадоа 
- естетишкакпмпетенција. 

 
БИ.1.5.3. БИ.2.5.3. 
БИ.2.5.4. БИ.3.5.5. 

 
- идентификује елементе 

здравпг нашина живпта и у 
пднпсу на оих уме да 
прпцени
 сппствен
е живптне навике и 
избегава 
ризишнаппнащаоа. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Физишкп и здравственп васпитаое 

РАЗРЕД: 5. разред 

НАСТАВНИК: Жељкп Пакић, Впја Кпстадинпвић, Впјкан Вешеринпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

45.  Физишке сппспбнпсти 5         4  9 9 

46.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

2 6   7 3     14 4 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

 4 8  1 1 8    17 5 22 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
рукпмет 

   8    6 8  19 3 22 

47.  Физишка и здравствена 
култура 

1           1 1 

УКУПНП 8 10 8 8 8 4 8 6 8 4 50 22 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

26.  Физишке сппспбнпсти кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.24., 1.1.25. 
 

- Ушеник примеоује 
једнпставне кпмплексе 
прпстих и 
ппщтеприпремних вежби 

- Извпди вежбе и кпристи их 
у сппрту, рекреацији и 
разлишитим живптним 
ситуацијама 

27.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.3., 1.1.5.. 1.1.7. 
Средои нивп: 
2.1.4., 2.1.7. 
Напредни нивп: 
3.1.4. 

 
- ушеник правилнп трши 
варијантама технике тршаоа 
на кратке, средое и дуге стазе 
- ушеник правилнп скаше увис 
техникпм маказица 
- ушеник правилнп скаше удаљ 
згршенпм варијантпм 
- ушеник зна атлетска правила 

Мптпришке вещтине, сппрт и кпмпетенција за  ушеое, Пснпвни нивп: - Ушеник пдржава стабилну 
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сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

1.1.11., 1.1.12. 
Средои нивп: 
2.1.10. 
Напредни нивп: 
3.1.6., 3.1.7. 

и динамишку равнптежу у 
разлишитим кретаоеима, 
извпди рптације тела 

- Кпристи елементе 
гимнастике у 
свакпдневним живптним 
ситуацијама и игри 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
рукпмет 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

- ушеник игра сппртску игру 
примеоујући пснпвну 
технику 
- ушеник зна функцију 
сппртске игре, пснпвне 
ппјмпве и неппхпдна правила 

28.  Физишка и здравствена 
култура 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

Пснпвни нивп: 
1.2.1. 

- ушеник свпјим решима 
пбјащоава сврху и знашај 
вежбаоа 
- примеоује мере 
безбеднпсти тпкпм вежбаоа 
- примеоује и ппщтује 
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пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

правила сппртске игре у 
складу са нашелима фер-плеја 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: Физишкп и здравственп васпитаое 

РАЗРЕД: 6. разред 

НАСТАВНИК: Жељкп Пакић, Впјкан Вешеринпвић, Милпщ Палежевић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

48.  Физишке сппспбнпсти 5         4  9 9 

49.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

2 6   7 3     14 4 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска 

 4 8  1 1 8    17 5 22 
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гимнастика 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра – 
кпщарка 

   8    6 8  19 3 22 

50.  Физишка и здравствена 
култура 

1           1 1 

УКУПНП 8 10 8 8 8 4 8 6 8 4 50 22 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

29.  Физишке сппспбнпсти кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.24., 1.1.25. 
 

 
- ушеник ппзнаје знашај 
развијаоа физишких 
сппспбнпсти 
- зна утицај вежби пбликпваоа 
на прганизам 

30.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.3., 1.1.5.. 1.1.7. 
Средои нивп: 
2.1.4., 2.1.7. 
Напредни нивп: 
3.1.4. 

 
- ушеник правилнп трши 
варијантама технике тршаоа 
на кратке, средое и дуге стазе 
- ушеник правилнп скаше увис 
техникпм маказица 
- ушеник правилнп скаше удаљ 
згршенпм варијантпм 
- ушеник зна атлетска правила 

Мптпришке вещтине, сппрт и кпмпетенција за  ушеое, Пснпвни нивп: - ушеник правилнп извпди 
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сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

1.1.11., 1.1.12. 
Средои нивп: 
2.1.10. 
Напредни нивп: 
3.1.6., 3.1.7. 

кплут напред и кплут назад 
- ушеник правилнп извпди 
прескпк разнпжнп уз ппмпћ 
- ушеник правилнп извпди 
став на щакама уз ппмпћ 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
кпщарка 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

Пснпвни нивп: 
1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

- ушеник игра сппртску игру 
примеоујући пснпвну 
технику 
- ушеник зна функцију 
сппртске игре, пснпвне 
ппјмпве и неппхпдна правила 

31.  Физишка и здравствена 
култура 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

Пснпвни нивп: 
1.2.1. 

- ушеник свпјим решима 
пбјащоава сврху и знашај 
вежбаоа 
- примеоује мере 
безбеднпсти тпкпм вежбаоа 
- примеоује и ппщтује 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Физишкп и здравственп васпитаое 

РАЗРЕД: 7. разред 

НАСТАВНИК: Жељкп Пакић, Впја Кпстадинпвић, Впјкан Вешеринпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

51.  Физишке сппспбнпсти 5         4  9 9 

52.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

3 6   5 4     7 11 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и  2 9   2 9    8 14 22 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 
кпметенција 

правила сппртске игре у 
складу са нашелима фер-плеја 
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сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра – 
пдбпјка 

  3 7   4 4 4  10 12 22 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
футсал 

3 6       6 3 6 12 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
кпщарка 

   5 6   5 2  6 12 18 

53.  Физишка и здравствена 
култура 

1           1 1 

УКУПНП 12 14 12 12 11 6 13 9 12 7 37 71 108 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

32.  Физишке сппспбнпсти кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп 
1.1.24., 1.1.25. 

 примени кпмплексе 
прпстих и 
ппщтеприпремних вежби 
пдгпварајућег пбима и 
интензитета у 
сампсталнпм вежбаоу; 

 сврсисхпднп кпристи 
наушене вежбе у сппрту, 
рекреацији и разлишитим 
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ситуацијама; 
 

33.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.3., 1.1.5.. 1.1.7. 
Средои нивп: 
2.1.4., 2.1.7. 
Напредни нивп: 
3.1.4. 

 примени дпстигнути нивп 
усвпјене технике кретаоа 
у игри, сппрту и 
свакпдневнпм живпту; 

 примени атлетске 
дисциплине у складу са 
правилима; 

 развија свпје мптпришке 
сппспбнпсти применпм 
вежбаоа из атлетике; 

 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.16. 
Средои нивп: 
2.1.10. 
Напредни нивп: 
3.1.6., 3.1.7. 

 пдржава равнптежу у 
разлишитим кретаоима, 
извпди рптације тела; 

 примени вежбаоа из 
гимнастике за развпј 
мптпришких сппспбнпсти;  

 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
пдбпјка 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

 изведе елементе 
пдбпјкащке технике;  

 примени пснпвна правила 
пдбпјке; 

 кпристи елементе технике 
у игри; 

 примени пснпвне тактишке 
елементе спрптских игара; 

 ушествује на такмишеоима 
између пдељеоа; 

 

Мптпришке вещтине, сппрт и кпмпетенција за  ушеое, Пснпвни нивп:  Ушеник кпристи елементе 
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сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
футсал 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

технике, примеоује 
пснпвна правила 
фудбалске игре 

 Ушеник ушествује на 
сппртским такмишеоима 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
кпщарка 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

 Ушеник кпристи елементе 
технике, примеоује 
пснпвна правила 
кпщаркащке  игре 

 Ушеник ушествује на 
сппртским такмишеоима 

34.  Физишка и здравствена 
култура 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.2.1., 1.2.2. 

 примени мере 
безбеднпсти у вежбаоу  у 
щкпли и ван ое; 

 пдгпвпрнп се пднпси 
према пбјектима, 
справама и реквизитима; 

 примени и ппщтује 
правила игара у складу са 
етишким нпрмама; 

 примеренп се ппнаща кап 
ушесник или ппсматраш на 
такмишеоима; 
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ПРЕДМЕТ: Физишкп и здравственп васпитаое 

РАЗРЕД: 8. разред 

НАСТАВНИК: Жељкп Пакић, Впја Кпстадинпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

54.  Физишке сппспбнпсти 4        4   8 8 

55.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

4 6   4 4     14 4 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

 4 3 4   4 3   14 4 18 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
пдбпјка 

  4 4 4  4 2 4  16 6 22 

3. Физишка и здравствена 
култура 

2            2 

УКУПНП 10 10 8 8 8 4 8 6 8  44 22 68 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

35.  Физишке сппспбнпсти кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп 
1.1.24., 1.1.25. 

 примени кпмплексе 
прпстих и 
ппщтеприпремних вежби 
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пдгпварајућег пбима и 
интензитета у 
сампсталнпм вежбаоу; 

 сврсисхпднп кпристи 
наушене вежбе у сппрту, 
рекреацији и разлишитим 
ситуацијама; 

 

36.  Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/атлетика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.3., 1.1.5.. 1.1.7. 
Средои нивп: 
2.1.4., 2.1.7. 
Напредни нивп: 
3.1.4. 

 примени дпстигнути нивп 
усвпјене технике кретаоа 
у игри, сппрту и 
свакпдневнпм живпту; 

 примени атлетске 
дисциплине у складу са 
правилима; 

 развија свпје мптпришке 
сппспбнпсти применпм 
вежбаоа из атлетике; 

 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска 
гимнастика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.16. 
Средои нивп: 
2.1.10. 
Напредни нивп: 
3.1.6., 3.1.7. 

 пдржава равнптежу у 
разлишитим кретаоима, 
извпди рптације тела; 

 примени вежбаоа из 
гимнастике за развпј 
мптпришких сппспбнпсти;  

 

Мптпришке вещтине, сппрт и 
сппртске 
дисциплине/сппртска игра - 
пдбпјка 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.1.1. 
Средои нивп: 
2.1.1. 
Напредни нивп: 
3.1.1. 

 изведе елементе 
пдбпјкащке технике;  

 примени пснпвна правила 
пдбпјке; 

 кпристи елементе технике 
у игри; 
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 примени пснпвне тактишке 
елементе спрптских игара; 

 ушествује на такмишеоима 
између пдељеоа; 

 

37.  Физишка и здравствена 
култура 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, сарадоа 

Пснпвни нивп: 
1.2.1., 1.2.2. 

 примени мере 
безбеднпсти у вежбаоу  у 
щкпли и ван ое; 

 пдгпвпрнп се пднпси 
према пбјектима, 
справама и реквизитима; 

 примени и ппщтује 
правила игара у складу са 
етишким нпрмама; 

 примеренп се ппнаща кап 
ушесник или ппсматраш на 
такмишеоима; 
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ПРЕДМЕТ: Техника и технплпгија 
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РАЗРЕД: V 

НАСТАВНИК: Дущкп Бпјић, Александар Бркић, Ненад Лукић 

 

Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј 
те

м
е 

ПБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ  
Пбрада 

 
Пстали 
пблици 

 
Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Живптнп и раднп пкружеое 6          5 1 6 

2. Сапбраћај 4 8 2        8 6 14 

3. Технишка и дигитална писменпст   6 10       8 8 16 

4. Ресурси и прпизвпдоа     6 2 10 2   10 10 20 

5. Кпнструктпрскп мпделпваое        6 4 6 0 16 16 

 Укупнп 10 8 8 10 6 2 10 8 4 6 31 41 72 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Техника и технплпгија 

РАЗРЕД: VI 

НАСТАВНИК: Дущкп Бпјић, Милица Бпбић, Ненад Лукић 

 

 
 

 

Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј т
ем

е 
  

ПБЛАСТ / ТЕМА /  
МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА ПСТАЛИ 
ПБЛИЦИ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Живптнп и раднп 
пкружеое 

6          3 3 6 

2. Сапбраћај 4 4         4 4 8 

3. Техничка и дигитална 
писменпст 

 4 8 6       6 12 18 
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4. Ресурси и прпизвпдоа    4 6 2 8    13 7 20 

5. Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

      2 8 4 6 0 20 20 

УКУПНП 10 8 8 10 6 2 10 8 4 6 26 46 72 

 

 

  



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

545  

 

Р.Б
Р. 

ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАР
ДИ 
ППСТИГН
УЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

38.  Живптнп и раднп 
пкружеое 

- пдгпвпран пднпс према пкплини 
- -пдгпвпран пднпс према здрављу 
- дигитална 
- кпмпетенција за ушеое 
-кпмуникација 

 - ппвеже развпј грађевинарства и энашај урбанизма у 
ппбпљщаоу услпва живљеоа;  
- анализира карактеристике савремене културе 
станпваоа 
- класификује кућне инстaлације на пснпву оихпве 
намене; 
 
 

39.   Сапбраћај  
- рещаваое прпблема 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
- дигитална 
-кпмпетенција за ушеое 

 -класификује врсте caoбpaћајних пбјеката према намени; 
-
ппзнајеправилабезбеднпгппнащаоаикретаоапещакаибиц
иклистеусапбраћају 
-ппвезује неппхпднпст изградое прпписне 
инфраструктуре безбеднпщћу ушесника у caoбpaћajy 
ппвезује кприщћеое инфпрмаципних технплпгија у 
сапбраћајним пбјектима са управљаоем и безбеднпщћу 
путника и рпбе 

40.   Технишка и 
дигитална 
писменпст  

-кпмпетенцијазаушеое 
-пдгпвпрнпушещћеу 
демпкратскпмдрущтву 
-естетишкакпмпетанција 
-кпмуникација 
- 
пдгпвпранпднпспремапкплини 
- 
пдгпвпранпднпспремаздрављу 
-

 - скицира прпстпрни изглед грађевинскпг пбјекта; 
- шита и црта грађевински технишки цртеж уважавајући 
фазе изградое грађевинскпг пбјекта уз примену 
пдгпварајућих правила и симбпла 
- кпристи рашунарске апликације за технишкп цртаое, 3D 
приказ rрађевинскпг пбјекта и унутращое уређеое стана 
уважавајући пптребе савремене културе станпваоа 
- сампсталнп креира дигиталну презентацију и 
представља је; 
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предузимљивпстипријентацијакап
редузетнищтву 
-радсаппдацимаи 
инфпрмацијама 
-рещаваоепрпблема 
-дигитална 

кпмпетенција 

41.  Ресурси и 
прпизвпдоа 

- кпмпетенција за ушеое 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

- рещаваое прпблема 
-сарадоа 

- дигитална 
- кпмпетенција за ушеое 
- предузетнищтвп 
-рад са ппдацима 
-естетишка кпмпентенција 

 - преппзнаје грађевинске мащине и алате 
-ппвезује алате и мащине са врстама грађевинских и 
ппљппривредних радпва; 
-ппвезује гране ппљппривреде са пдређенпм врстпм 
прпизвпдое хране; 
- пписује занимаоа у пбласти грађевинарства, 
ппљппривреде, прпизвпдое и прераде хране; 
- класификује грађевинске материјале према врсти и 
свпјствима и прпцеоује мпгyћнпсти оихпве примене 
- реализује активнпст кпја указује на важнпст рециклаже 
 
 
 

42.  Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

- дигитална 
- естетишка 
- предузетнищтвп 
- пдгпвпран пднпс према здрављу 
- кпмпетенција за ушеое 
- рещаваое прпблема 
- сарадоа 
- кпмуникација 
- пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 

друщтву 
- рад са ппдацима 
 

 

 - сампсталнп/ тимскиврщиизбпрмакете -
мпделаграђевинскпгпбјекта и пбразлажиизбпр; 

- сампсталнппрпналазиинфпрмације п услпвима, 
пптребама и нашинуреализацијемакете - 
мпделакпристећи ИКТ; 

-креирапланскудпкументацију (листуматеријала, 
редпследпперација, прпценутрпщкпва) 
кпристећипрпграмзапбрадутекста; 

-припрема и 
прганизујераднппкружеоепдређујућиoдгпварајућеалат
е, мащине и ппрему у складусазахтевимаппсла и 
материјалпмкпјисепбрађује; 

- израђује макету /мпдел ппщтујући принципе 
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екпнпмишнпг искприщћеоа материјала и раципналнпг 
пдабира алата и мащина примеоујући и прпцедуре у 
складу са принципима безбеднпсти на раду. 
- ушествује у усппстављаоу критеријума за вреднпваое, 

прпцеоује свпј рад и рад других и предлаже 
унапређеоа ппстпјеће макете/ мпдела; 

- пдреди реалну вреднпст израђене макете/мпдела 
укљушујући u пквирну прпцену трпщкпва. 
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НАСТАВНИК: Ненад Лукић 

 

 

 

 

Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј 
те

м
е 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА ПСТАЛИ 
ПБЛИЦИ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

56.  Живптнп и раднп пкружеое 6          4 2 6 

57.  Сапбраћај 4 2         5 1 6 

58.  Технишка и дигитална 
писменпст 

 6 8 4       8 10 18 

59.  Ресурси и прпизвпдоа    6 6 2 8    17 5 22 

60.  Кпнструктпрскп 
мпделпваое 

      2 8 4 6 1 19 20 

                          УКУПНП 10 8 8 10 6 2 10 8 4 6 35 37 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 
ИСХПДИ 

43.  

ЖИВПТНП И РАДНП 

ПКРУЖЕОЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

кпмуникација,  

пдгпвпран пднпс према 

пкплини, пдгпвпран пднпс 

према здрављу, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 Ушеник ће знати да:  

– ппвеже развпј мащина и  

оихпв дппринпс ппдизаоу 

квалитета живпта и рада; 

– ппвеже ергпнпмију са 

здрављем и кпнфпрпм 

људи при упптреби 

технишких средстава; 

– анализира да ли је 

кприщћеое пдређене 

ппзнате технике и 

технплпгије у складу са 

пшуваоем живптне 

средине; 

– истражи мпгућнпсти 

смаоеоа трпщкпва 

енергије у дпмаћинству; 

разликује врсте трансппртних 

мащина; 
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44.  

САПБРАЋАЈ 

кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – ппвеже ппдсистеме кпд 

впзила друмскпг 

сапбраћаја са оихпвпм 

улпгпм; 

– прпвери технишку 

исправнпст бицикла; 

-демпнстрира ппступке 

пдржаваоа бицикла или 

мппеда; 
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45.  

ТЕХНИШКА И ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНПСТ 

кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини,  

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – сампсталнп црта скицпм и 

технишким цртежпм 

предмете кпристећи 

пртпгпналнп и прпстпрнп 

приказиваое; 

– кпристи CAD технплпгију 

за креираое технишке 

дпкументације; 

– управља мпделима 

кпристећи рашунар; 

- пбјасни улпгу 
пснпвних кпмппненти 
рашунара, таблета, 
паметних телефпна и 
псталих савремених 
ИКТ уређаја 
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46.  

РЕСУРСИ И ПРПИЗВПДОА 

кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву,  

кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – аргументује знашај 

раципналнпг кприщћеоа 

распплпживих ресурса на 

Земљи; 

– идентификује материјале 

кпји се кпристе у 

мащинству и на пснпву 

оихпвих свпјстава 

прпцеоује мпгућнпст  

примене; 

– кпристи прибпр за мереое 

у мащинству впдећи 

рашуна п прецизнпсти 

мереоа;  

– врщи пперације пбраде 

материјала кпји се кпристе 

у мащинству, ппмпћу 

пдгпварајућих алата, 

прибпра и мащина и 

примени пдгпварајуће 

мере защтите на раду; 

– пбјасни улпгу пдређених 

елемената мащина и 

механизама на 

једнпставнпм примеру; 

- пбразлпжи знашај примене  

савремених мащина у 

мащинскпј индустрији и 

преднпсти рпбптизације . 
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47.  

КПНСТРУКТПРСКП 

МПДЕЛПВАОЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – сампсталнп/тимски 

истражи и рещи задати 

прпблем у пквиру 

прпјекта; 

– изради прпизвпд у складу 

са принципима 

безбеднпсти на раду; 

– тимски представи идеју, 

пптупак израде и 

прпизвпд; 

– креира рекламу за 

израђен прпизвпд; 

– врщи e-кпресппденцију у 

складу са правилима и 

преппрукама са циљем 

унапређеоа прпдаје; 

прпцеоује свпј рад и рад 

других на пснпву ппстављених 

критеријума (прецизнпст, 

педантнпст и сл.). 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ: Техника и технплпгија 

РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИК: Дущкп Бпјић, Бпбић Милица, Ненад Лукић 

 

Р
ед

н
и

 б
р

п
ј 

те
м

е 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ   Брпј 
шаспва 
пп 
теми 

IX X XI XII I II III IV V VI Обраде Остали 
типпви 

1.  
Живптнп и раднп пкружеое 
 

 
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

 
2 

 
6 

2.  
Сапбраћај 
 

 
4 

 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
1 

6 

3.  
Технишка и дигитална писменпст 
 

 
 

 
6 

 
8 

 
4 

       
7 

 
11 

 
18 

4.  
Ресурси и прпизвпдоа 
 

 
 

 
 

  
6 

 
6 

 
2 

 
8 

    
18 

 
4 

22 

5.  
Кпнструктпрскп мпделпваое 
 

 
 

 
 

     
2 

 
8 

 
4 

 
2 

 
0 

 
16 

16 

  
Укупнп 

 
10 

 
8 

 
8 

 
10 

 
6 

 
2 

 
10 

 
8 

 
4 

 
2 

 
34 

 
34 

68 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТПРИЈА 

РАЗРЕД: V 

НАСТАВНИЦИ: Ивана Павлпвић, Јелена Јеврић 

 

ТЕМА МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

61.  Пснпви прпушаваоа 
прпщлпсти 

4          3 1 4 

62.  Праистприја  2         1 1 2 

63.  Стари истпк  2 2        2 2 4 

64.  Антишка Гршка   3 4 5      6 6 12 

65.  Антишки Рим      2 3 3 4 2 7 7 14 

УКУПНП 4 4 5 4 5 2 3 3 4 2 19 17 36 
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Р.БР. ТЕМА 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

48.  Пснпви 

прпушаваоа 

прпщлпсти 

кпмпетенција за  

ушеое, кпмуникација, 

рещаваоепрпблема, 

сарадоа,  

ИС 1.1.1 

ИС 1.1.2 

ИС 1.1.3 

ИС 1.1.6 

ИС 1.2.1 

ИС 1.2.4 

ИС 3.2.5 

 

 

- разликује пснпвне временске пдреднице (гпдину, деценију, век, 

миленијум, еру) 

- лпцира пдређену временску пдредницу на временскпј ленти 

- разликује нашине рашунаоа времена у прпщлпсти и садащопсти 

- именује перипде прпщлпсти и истпријске перипде и наведе 

гранишне дпгађаје 

- разврста истпријске извпре према оихпвпј пснпвнпј ппдели 

- ппвеже врсте истпријских извпра са устанпвама у кпјима се шувају 

(архив, музеј, библиптека) 

- кпристи пснпвне истпријске ппјмпве  

49.  Праистприја кпмпетенција за  

ушеое, кпмуникација, 

рещаваоепрпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС 1.1.2 

ИС 1.1.6 

ИС 1.2.1 

ИС 2.1.4 

ИС 2.2.2 

 

- именује перипде прпщлпсти и истпријске перипде и наведе 

гранишне дпгађаје 

- кпристи пснпвне истпријске ппјмпве 

- прикупи и прикаже ппдатке из разлишитих извпра инфпрмација 

везаних за пдређену истпријску тему 

- визуелне и текстуалне инфпрмације ппвеже са пдгпварајућим 

истпријским перипдпм или цивилизацијпм 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

557  

50.  Стари истпк кпмпетенција за  

ушеое, кпмуникација, 

рещаваоепрпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС 1.1.2 

ИС 1.1.6 

ИС 1.1.8 

ИС 1.1.9 

ИС 1.2.1 

ИС 1.2.5 

ИС 2.1.4 

ИС 2.2.2 

ИС 2.2.4 

 

- именује перипде прпщлпсти и истпријске перипде и наведе 

гранишне дпгађаје 

- лпцира на истпријскпј карти најважније цивилизације и државе 

Старпг истпка 

-кпристећи истпријску карту, дпведе у везу пспбине рељефа и 

климе са настанкпм цивилизација Старпг истпка 

- пдреди местп припадника друщтвене групе на графишкпм 

приказу хијерархије заједнице 

- ппреди нашин живпта припадника разлишитих друщтвених 

слијева на Старпм истпку 

- наведе најважније пдлике државнпг уређеоа цивилизација 

Старпг истпка 

- идентификује пснпвна пбележја и знашај религије у 

цивилизацијама Старпг истпка 

- разликује врсте писама цивилизација Старпг истпка 

- илуструје примерима важнпст утицаја привредних, наушних и 

културних дпстигнућа нарпда Старпг истпка на савремени свет 
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51.  Антишка Гршка кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваоепрпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС 1.1.6 

ИС 1.1.8 

ИС 1.1.9 

ИС 1.1.10 

ИС 1.2.4 

ИС 1.2.5 

ИС 2.1.4 

ИС 2.1.6 

ИС 2.2.1 

ИС 2.2.3 

ИС 3.1.2 

ИС 3.2.5 

 

- прикупи и прикаже ппдатке из разлишитих извпра инфпрмација 

везаних за пдређену истпријску тему 

- визуелне и текстуалне инфпрмације ппвеже са пдгпварајућим 

истпријским перипдпм или цивилизацијпм 

- ппище пспбенпсти прирпдних услпва и гепграфскпг пплпжаја 

антишке Гршке 

- лпцира на истпријскпј карти најважније цивилизације и државе 

антишке Гршке 

- прикаже друщтвену структуру и државнп уређеое гршких пплиса 

на примеру Атине и Спарте 

- ппреди нашин живпта припадника разлишитих друщтвених 

слијева у антишкпј Гршкпј 

- идентификује узрпке и ппследице гршкп- персијских ратпва и 

Пелпппнескпг рата 

- идентификује пснпвна пбележја и знашај религије старих Грка 

- разликује митпве и легенде пд истпријских шиоеница 

- израшуна временску удаљенпст између ппјединих дпгађаја 

- кпристи пснпвне истпријске ппјмпве 
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52.  Антишки Рим кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваоепрпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС 1.1.6 

ИС 1.1.8 

ИС 1.1.9 

ИС 1.2.4 

ИС 1.2.5 

ИС 2.1.4 

ИС 2.1.6 

ИС 2.2.1 

ИС 2.2.3 

ИС 3.1.2 

ИС 3.1.5 

 

- кпристи пснпвне истпријске ппјмпве 

- лпцира на истпријскпј карти прпстпр настанка и щиреоа Римске 

државе 

- разликује узрпке пд ппследица најзнашајнијих дпгађаја у истприји 

антишкпг Рима 

- израшуна временску удаљенпст између ппјединих дпгађаја 

- наведе пснпвне разлике између антишке римске републике и 

царства 

- истражи пснпвна пбележја и знашај религије антишкпг Рима 

- илуструје примерима важнпст утицаја привредних, наушних и 

културних дпстигнућа антишкпг Рима на савремени свет 

- ппреди нашин живпта припадника разлишитих друщтвених 

слијева у антишкпм Риму 

- прикупи и прикаже ппдатке из разлишитих извпра инфпрмација 

везаних за пдређену истпријску тему 

- визуелне и текстуалне инфпрмације ппвеже са пдгпварајућим 

истпријским перипдпм или цивилизацијпм 

- наведе најзнашајније ппследице настанка и щиреоа хрищћанства 

- лпцира на карти најважније римске лпкалитете на теритприји 

Србије 
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ТЕМА 

МЕСЕЦ  

ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 

 

СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Еппха средоег и нпвпг века 6          4 2 6 

2. Ствараое Еврппе 2 9 6        9 8 17 

3. Врхунац Еврппе у средоем 

веку 

  2 8 6 5 7    16 12 28 

4. Нпва Еврппа и ппшетак 

мпдернпг дпба 

      1 8 8 4 10 11 21 

УКУПНП 8 9 8 8 6 5 8 8 8 4 39 33 72 
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Р.БР. 

 

ТЕМА 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

 

1. 

 

Еппха средоег 

и нпвпг века 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, рад 

са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое 

прпблема, сарадоа, 

дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.1, 

ИС.1.1.2, 

ИС.1.1.4, 

ИС.1.1.5, 

ИС.1.1.6, 

ИС.1.1.9, 

ИС.1.2.3, 

ИС.1.2.5, 

ИС.2.1.2, 

ИС.2.1.4, 

ИС.2.1.6, 

ИС.2.2.1, 

ИС.2.2.2, 

ИС.3.1.4, 

ИС.3.2.1, 

ИС.3.2.4, 

ИС.3.2.5 

 ппреди истпријске ппјаве; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са пдгпварајућим 
истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, пплитишки, друщтвени, културни); 

 на ппнуђеним примерима, разликује легенде и митпве пд истпријских 
шиоеница, кап и истпријске пд легендарних лишнпсти; 

 разликује сппменике разлишитих еппха, са ппсебним псвртпм на пне у 
лпкалнпј средини; 
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2. 

 

Ствараое 

Еврппе 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое 

прпблема, сарадоа, 

дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.1, 

ИС.1.1.2, 

ИС.1.1.4, 

ИС.1.1.5, 

ИС.1.1.6, 

ИС.1.1.9, 

ИС.1.1.10, 

ИС.1.2.3, 

ИС.1.2.4, 

ИС.1.2.5, 

ИС.2.1.2, 

ИС.2.1.4, 

ИС.2.1.6, 

ИС.2.2.1, 

ИС.2.2.2, 

ИС.2.2.3, 

ИС.3.1.2, 

ИС.3.1.3, 

ИС.3.1.4, 

ИС.3.2.1, 

ИС.3.2.4, 

ИС.3.2.5 

 пбразлпжи узрпке и ппследице истпријских дпгађаја на кпнкретним 
примерима; 

 ппреди истпријске ппјаве; 

 приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих истпријских ппјава и 
прпмена; 

 на истпријскпј карти лпцира правце миграција и прпстпр насељен Србима 
и оихпвим суседима у средоем и ранпм нпвпм веку; 

 кпристећи ИКТ, сампсталнп или у групи, презентује резултате 
елементарнпг истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са пдгпварајућим 
истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, пплитишки, друщтвени, културни); 

 наведе најзнашајније ппследице настанка и развпја држава у Еврппи и 
Средпземљу у средоем и ранпм нпвпм веку; 

 сагледа знашај и улпгу истакнутих лишнпсти у датпм истпријскпм 
кпнтексту; 

 разликује пснпвна пбележја и идентификује најзнашајније ппследице 
настанка и щиреоа разлишитих верских ушеоа у средоем и ранпм нпвпм 
веку; 

 илуструје примерима знашај прпжимаоа разлишитих цивилизација; 
кпристећи ИКТ, сампсталнп или у групи, презентује резултате 
елементарнпг истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са пдгпварајућим 
истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, пплитишки, друщтвени, културни); 

 идентификује пснпвне пдлике и прпмене у нашину прпизвпдое у 
средоем и ранпм нпвпм веку; 

 на пснпву датих примера, извпди закљушак п ппвезанпсти наципналне 
истприје са регипналнпм и еврппскпм (на плану пплитике, екпнпмских 
прилика, друщтвених и културних ппјава); 
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3. 

 

Врхунац 

Еврппе у 

средоем веку 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое 

прпблема, сарадоа, 

дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.1, 

ИС.1.1.2, 

ИС.1.1.4, 

ИС.1.1.5, 

ИС.1.1.6, 

ИС.1.1.9, 

ИС.1.1.10, 

ИС.1.2.3, 

ИС.1.2.4, 

ИС.1.2.5, 

ИС.2.1.2, 

ИС.2.1.4, 

ИС.2.1.6, 

ИС.2.2.1, 

ИС.2.2.2, 

ИС.2.2.3, 

ИС.3.1.2, 

ИС.3.1.3, 

ИС.3.1.4, 

ИС.3.2.1, 

ИС.3.2.4, 

ИС.3.2.5, 

ИС.3.2.6, 

ИС.3.2.7 

 ппреди истпријске ппјаве; наведе најзнашајније ппследице настанка и 
развпја држава у Еврппи и Средпземљу у средоем и ранпм нпвпм веку; 

 идентификује разлике између типпва државнпг уређеоа у перипду 
средоег и ранпг нпвпг века;илуструје примерима важнпст утицаја 
пплитишких, привредних, наушних и културних текпвина средоег и ранпг 
нпвпг века у савременпм друщтву; 

 пбразлпжи узрпке и ппследице истпријских дпгађаја на кпнкретним 
примерима;на пснпву датих примера, извпди закљушак п ппвезанпсти 
наципналне истприје са регипналнпм и еврппскпм (на плану пплитике, 
екпнпмских прилика, друщтвених и културних ппјава); 

 сагледа знашај и улпгу истакнутих лишнпсти у датпм истпријскпм 
кпнтексту;приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих 
истпријских ппјава и прпмена;илуструје примерима знашај прпжимаоа 
разлишитих цивилизација; 

 кпристећи ИКТ, сампсталнп или у групи, презентује резултате 
елементарнпг истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са пдгпварајућим 
истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, пплитишки, друщтвени, културни); 

 извпди закљушак п знашају српске средопвекпвне државнпсти и издваја 
најистакнутије владарске ппрпдице; 

 ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу заједнишких щкплских активнпсти 
везаних за развпј културе сећаоа. 

 разликује сппменике разлишитих еппха, са ппсебним псвртпм на пне у 
лпкалнпј средини;на ппнуђеним примерима, разликује легенде и митпве 
пд истпријских шиоеница, кап и истпријске пд легендарних лишнпсти; 

 ппреди пплпжај и нашин живпта жена и мущкараца, разлишитих живптних 
дпби, припадника ппстпјећих друщтвених слпјева, у средоем и ранпм 
нпвпм веку; 

 пбразлаже најважније ппследице наушнп-технишких пткрића у перипду 
средоег и ранпг нпвпг века;идентификује пснпвне пдлике и прпмене у 
нашину прпизвпдое у средоем и ранпм нпвпм веку; 

 илуструје примерима знашај прпжимаоа разлишитих цивилизација. 
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4. 

 

Нпва Еврппа и 

ппшетак 

мпдернпг дпба 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое 

прпблема, сарадоа, 

дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.1, 

ИС.1.1.2, 

ИС.1.1.4, 

ИС.1.1.5, 

ИС.1.1.6, 

ИС.1.1.9, 

ИС.1.1.10, 

ИС.1.2.3, 

ИС.1.2.4, 

ИС.1.2.5, 

ИС.2.1.2, 

ИС.2.1.4, 

ИС.2.1.6, 

ИС.2.2.1, 

ИС.2.2.2, 

ИС.2.2.3, 

ИС.3.1.2, 

ИС.3.1.3, 

ИС.3.1.4, 

ИС.3.2.1, 

ИС.3.2.4, 

ИС.3.2.5, 

ИС.3.2.6, 

ИС.3.2.7 

 пбразлаже најважније ппследице наушнп-технишких пткрића у перипду 
средоег и ранпг нпвпг века; 

 идентификује пснпвне пдлике и прпмене у нашину прпизвпдое у 
средоем и ранпм нпвпм веку; 

 кпристећи ИКТ, сампсталнп или у групи, презентује резултате 
елементарнпг истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са пдгпварајућим 
истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, пплитишки, друщтвени, културни); 

 пбразлпжи узрпке и ппследице истпријских дпгађаја на кпнкретним 
примерима;ппреди истпријске ппјаве и сагледа знашај и улпгу истакнутих 
лишнпсти у датпм истпријскпм кпнтексту; 

 приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих истпријских ппјава и 
прпмена; 

 разликује пснпвна пбележја и идентификује најзнашајније ппследице 
настанка и щиреоа разлишитих верских ушеоа у средоем и ранпм нпвпм 
веку; 

 илуструје примерима знашај прпжимаоа разлишитих цивилизација; 
илуструје примерима важнпст утицаја пплитишких, привредних, наушних и 
културних текпвина средоег и ранпг нпвпг века у савременпм друщтву; 

 ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу заједнишких щкплских активнпсти 
везаних за развпј културе сећаоа 

 идентификује разлике између типпва државнпг уређеоа у перипду 
средоег и ранпг нпвпг века; 

 ппреди пплпжај и нашин живпта жена и мущкараца, разлишитих живптних 
дпби, припадника ппстпјећих друщтвених слпјева, у средоем и ранпм 
нпвпм веку; 

 разликује сппменике разлишитих еппха, са ппсебним псвртпм на пне у 
лпкалнпј средини. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТПРИЈА 

РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИЦИ: Гпрдана Милпщевић, Ивана Павлпвић 

 

ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ПБРАДА 
УТВРЂ 

ИВАОЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

66.  ЕВРППА, СВЕТ, СРПСКE 

ДРЖАВЕ И НАРПД НА 

ППШЕТКУ ИНДУСТРИЈСКПГ 

ДПБА 

8 9 8 7       17 15 32 

67.  ЕВРППА, СВЕТ, СРПСКЕ 

ДРЖАВЕ И НАРПД У ДРУГПЈ 

ППЛПВИНИ XIX ВЕКА 

   2 6 4 2    7 7 14 

68.  ЕВРППА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРПД НА 

ППШЕТКУ XX ВЕКА 

      7 8   8 7 15 
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69.  ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – 

ВЕЛИКИ РАТ 
       1 6 4 5 6 11 

УКУПНП 4 8 9 8 9 6 4 9 9 6 37 35 72 
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Р.БР. ТЕМА 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

53.  ЕВРППА, СВЕТ, 

СРПСКE ДРЖАВЕ 

И НАРПД НА 

ППШЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКПГ 

ДПБА 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад 

са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

На крају теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 наведе специфишнпсти друщтвених ппјава, прпцеса, 
пплитишких идеја, ставпва ппјединаца и група насталих у 
нпвпм веку; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са 
пдгпварајућим истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, 
пплитишки, друщтвени, културни); 

 ппреди разлишите истпријске извпре и класификује их на 
пснпву оихпве сазнајне вреднпсти; 

 анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра на 
пснпву садржаја; 

 упшава специфишнпсти у тумашеоу пдређених истпријских 
дпгађаја и ппјава на пснпву ппређеоа  извпра разлишитпг 
ппрекла; 

 раздваја битнп пд небитнпг у истпријскпј нарацији; 
преппзнаје смисап и сврху негпваоа сећаоа на важне лишнпсти 

и дпгађаје из истприје државе и друщтва 
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ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.5. 

 

54.  ЕВРППА, СВЕТ, 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

И НАРПД У 

ДРУГПЈ 

ППЛПВИНИ XIX 

ВЕКА 

кпмпетенција за  

ушеое, пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, естетишка 

кпметенција, 

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, рад 

са ппдацима и 

инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

На крају теме ученик ће бити у стању да: 

 дпвпди у везу узрпке и ппследице истпријских дпгађаја, 
ппјава и прпцеса на кпнкретним примерима; 

 извпди закљушак п ппвезанпсти наципналне истприје са 
регипналнпм и еврппскпм, на пснпву датих примера; 

 упшава везу између развпја српске државнпсти тпкпм нпвпг 
века и савремене српске државе; 

 сагледа знашај и улпгу истакнутих лишнпсти у датпм 
истпријскпм кпнтексту; 

 наведе специфишнпсти друщтвених ппјава, прпцеса, 
пплитишких идеја, ставпва ппјединаца и група насталих у 
нпвпм веку; 

 анализира прпцес настанка мпдерних нација и навпди 
оихпве пснпвне карактеристике; 

 упшава утицај и улпгу коижевних и уметнишких дела на 
фпрмираое наципналнпг идентитета у прпщлпсти; 

 упшава утицај истпријских дпгађаја, ппјава и прпцеса на 
прилике у савременпм друщтву; 

 преппзнаје истпријску ппдлпгу савремених институција и 
друщтвених ппјава (грађанска права, парламентаризам, 
уставнпст);   

 анализирајући дате примере, упшава утицај наушнп-
технплпщкпг развпја на прпмене у друщтвеним и 
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ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 

привредним пднпсима и прирпднпм пкружеоу;  

 ппреди пплпжај и нашин живпта припадника разлишитих 
друщтвених слпјева и група у индустријскп дпба; 

 приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих 
истпријских ппјава и прпмена у нпвпм веку; 

 упшава истпријске прпмене, ппређеоем пплитишке карте 
савременпг света са истпријским картама других еппха; 

 ппреди инфпрмације приказане на истпријскпј карти са 
инфпрмацијама датим у другим симбплишким 
мпдалитетима; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са 
пдгпварајућим истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, 
пплитишки, друщтвени, културни); 

 ппреди разлишите истпријске извпре и класификује их на 
пснпву оихпве сазнајне вреднпсти; 

 анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра на 
пснпву садржаја; 

 упшава специфишнпсти у тумашеоу пдређених истпријских 
дпгађаја и ппјава на пснпву ппређеоа  извпра разлишитпг 
ппрекла; 

 упши пристраснпст, прппаганду и стерептипе у садржајима 
истпријских извпра; 

 упптреби ппдатке из графикпна и табела у елементарнпм 
истраживаоу; 

 презентује, сампсталнп или у групи, резултате елементарнпг 
истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе, кпристећи ИКТ; 

 уппређује, анализира и упшава разлике између свпјих и 
ставпва других; 

 раздваја битнп пд небитнпг у истпријскпј нарацији; 

 преппзнаје смисап и сврху негпваоа сећаоа на важне 
лишнпсти и дпгађаје из истприје државе и друщтва; 
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идентификује истпријске сппменике у лпкалнпј средини и 

ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу заједнишких щкплских 

активнпсти везаних за развпј културе сећаоа 

55.  ЕВРППА, СВЕТ, 

СРПСКА 

ДРЖАВА И 

НАРПД НА 

ППШЕТКУ XX 

ВЕКА 

компетенција за  

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

кометенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

према околини, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, 

рад са подацима и 

информацијама,  

решавање проблема, 

сарадња, дигитална 

кометенција 
 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

На крају теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 дпвпди у везу узрпке и ппследице истпријских дпгађаја, 
ппјава и прпцеса на кпнкретним примерима; 

 извпди закљушак п ппвезанпсти наципналне истприје са 
регипналнпм и еврппскпм, на пснпву датих примера; 

 упшава везу између развпја српске државнпсти тпкпм нпвпг 
века и савремене српске државе; 

 сагледа знашај и улпгу истакнутих лишнпсти у датпм 
истпријскпм кпнтексту; 

 наведе специфишнпсти друщтвених ппјава, прпцеса, 
пплитишких идеја, ставпва ппјединаца и група насталих у 
нпвпм веку; 

 упшава утицај и улпгу коижевних и уметнишких дела на 
фпрмираое наципналнпг идентитета у прпщлпсти; 

 упшава утицај истпријских дпгађаја, ппјава и прпцеса на 
прилике у савременпм друщтву; 

 преппзнаје истпријску ппдлпгу савремених институција и 
друщтвених ппјава (грађанска права, парламентаризам, 
уставнпст);   

 приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих 
истпријских ппјава и прпмена у нпвпм веку; 

 ппреди разлишите истпријске извпре и класификује их на 
пснпву оихпве сазнајне вреднпсти; 

 анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра на 
пснпву садржаја; 

 упшава специфишнпсти у тумашеоу пдређених истпријских 
дпгађаја и ппјава на пснпву ппређеоа  извпра разлишитпг 
ппрекла; 
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ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.5. 

 упши пристраснпст, прппаганду и стерептипе у садржајима 
истпријских извпра; 

 раздваја битнп пд небитнпг у истпријскпј нарацији; 

 преппзнаје смисап и сврху негпваоа сећаоа на важне 
лишнпсти и дпгађаје из истприје државе и друщтва; 

идентификује истпријске сппменике у лпкалнпј средини и 

ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу заједнишких щкплских 

активнпсти везаних за развпј културе сећаоа 

56.  ПРВИ СВЕТСКИ 

РАТ – ВЕЛИКИ 

РАТ 

компетенција за  

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, естетичка 

кометенција, 

комуникација, 

одговоран однос 

ИС.1.1.3. 

ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. 

ИС.1.1.6. 

На крају теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 дпвпди у везу узрпке и ппследице истпријских дпгађаја, 
ппјава и прпцеса на кпнкретним примерима; 

 извпди закљушак п ппвезанпсти наципналне истприје са 
регипналнпм и еврппскпм, на пснпву датих примера; 

 упшава везу између развпја српске државнпсти тпкпм нпвпг 
века и савремене српске државе; 

 сагледа знашај и улпгу истакнутих лишнпсти у датпм 
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према околини, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, 

рад са подацима и 

информацијама,  

решавање проблема, 

сарадња, дигитална 

кометенција 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.4. 

ИС. 1.2.6. 

ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. 

ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

истпријскпм кпнтексту; 

 наведе специфишнпсти друщтвених ппјава, прпцеса, 
пплитишких идеја, ставпва ппјединаца и група насталих у 
нпвпм веку; 

 упшава утицај и улпгу коижевних и уметнишких дела на 
фпрмираое наципналнпг идентитета у прпщлпсти; 

 упшава утицај истпријских дпгађаја, ппјава и прпцеса на 
прилике у савременпм друщтву; 

 преппзнаје истпријску ппдлпгу савремених институција и 
друщтвених ппјава (грађанска права, парламентаризам, 
уставнпст);   

 приказује на истпријскпј карти динамику разлишитих 
истпријских ппјава и прпмена у нпвпм веку; 

 упшава истпријске прпмене, ппређеоем пплитишке карте 
савременпг света са истпријским картама других еппха; 

 ппреди инфпрмације приказане на истпријскпј карти са 
инфпрмацијама датим у другим симбплишким 
мпдалитетима; 

 ппвеже визуелне и текстуалне инфпрмације са 
пдгпварајућим истпријским кпнтекстпм (хрпнплпщки, 
пплитишки, друщтвени, културни); 

 ппреди разлишите истпријске извпре и класификује их на 
пснпву оихпве сазнајне вреднпсти; 

 анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра на 
пснпву садржаја; 

 упшава специфишнпсти у тумашеоу пдређених истпријских 
дпгађаја и ппјава на пснпву ппређеоа  извпра разлишитпг 
ппрекла; 

 упши пристраснпст, прппаганду и стерептипе у садржајима 
истпријских извпра; 

 упптреби ппдатке из графикпна и табела у елементарнпм 
истраживаоу; 
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ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.2. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5. 

 

 презентује, сампсталнп или у групи, резултате елементарнпг 
истраживаоа заснпванпг на кприщћеоу пдабраних 
истпријских извпра и литературе, кпристећи ИКТ; 

 уппређује, анализира и упшава разлике између свпјих и 
ставпва других; 

 раздваја битнп пд небитнпг у истпријскпј нарацији; 

 преппзнаје смисап и сврху негпваоа сећаоа на важне 
лишнпсти и дпгађаје из истприје државе и друщтва; 

идентификује истпријске сппменике у лпкалнпј средини и 

ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу заједнишких щкплских 

активнпсти везаних за развпј културе сећаоа. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА ИЗ  ИСТПРИЈЕЗА  8.  РАЗРЕД  ЩКПЛСКЕ  2020/2021. ГПДИНЕ 

Фпнд шаспва: 68 Недељнп: 2 шаса  

Наставници истприје: Ивана Павлпвић, Јелена Јеврић 
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Тема Садржаји 
Фпнд шаспва Време Активнпсти Праћеое 

ппстигнућа П У ∑  Наставника Ушеника 

Свет у другпј 

пплпвини 19. и 

ппшеткпм 20. 

века 

- Прпмене у светскпј екпнпмији и 

кплпнијализам 

- Пплитишке идеје, наушна и технишка 

пткрића 

- Међунарпдне пплитишке кризе и Истпшнп 

питаое 

- Упблишаваое наципналних држава на 

Балкану 

 

2 2 4 IX 

 

- Прганизује 

- Припрема 

- Прати 

- Ппмаже 

- Мптивище 

- Планира 

-Ушествује 

-Едукује 

-Вреднује 

 

 

 

- Усваја нпва 

знаоа 

- Дефинище нпве 

ппјмпве 

- Именује 

- Ппсматра 

- Пище 

- Рещава  

прпблеме 

-Илуструје и  

графишки 

представља 

истпријске 

ппјмпве и ппјаве 

 - Шита  истпријске 

инфпрмације дате 

у фпрми 

 

- Ппсматраое 

- Испитиваое 

- Ушенишки радпви 

- Дпмаћи задаци 

-Тестираое 

-Самппрпцеоиваое 

 

 

Србија, Црна 

Гпра и Срби у 

Хабзбурщкпм и 

Псманскпм 

царству пд 

Берлинскпг 

кпнгреса дп 

Првпг светскпг 

рата 

- Србија пд 1878.  дп 1912. гпдине 

- Пплитишки и културни живпт Срба у 

Србији, Црнпј Гпри, Хрватскпј, Славпнији, 

Далмацији и Јужнпј Угарскпј 

- Балкански ратпви 

 

9 6 15 IX, X, XI 

Први светски 

рат и 

ревплуције у 

- Ппвпд и узрпци избијаоа рата 

- Савези, фрпнтпви; ратна хрпника 
4 3 7 XI 
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Русијии Еврппи - Свакпдневни живпт тпкпм рата 

- Ревплуције у Русији и Еврппи 

 

 

истпријске карте, 

табеле, слике, 

графикпна  
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Србија и Црна 

Гпра у Првпм 

светскпм рату 

 

 

 

 

- Сарајевски атентат 

- Церска и Кплубарска битка 

- Албанска гплгпта и Плава грпбница 

- Сплунски фрпнт и пслпбпђеое 

- Југпслпвенска идеја 

- Ствараое Краљевине СХС 

 

 

 

 

 

 

3 4 7 XII 

 

Тема Садржаји Фпнд шаспва Време Активнпсти Праћеое 
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П У ∑  Наставника Ушеника ппстигнућа 

Свет између 

Првпг и Другпг 

светскпг рата 

- Париска мирпвна кпнференција 

- Друщтвп нарпда 

- Фащизама и нацизам 

- Велика екпнпмска криза и оене 

ппследице 

- Култура, наука и пбразпваое међуратнпг 

перипда 

4 3 7 I, II 

 

- Прганизује 

- Припрема 

- Прати 

- Ппмаже 

- Мптивище 

- Планира 

-Ушествује 

-Едукује 

-Вреднује 

- Усваја нпва 

знаоа 

- Дефинище нпве 

ппјмпве 

- Именује 

- Ппсматра 

- Пище 

- Рещава  

прпблеме 

-Илуструје и  

графишки 

представља 

истпријске 

ппјмпве и ппјаве 

 - Шита  истпријске 

инфпрмације дате 

у фпрми 

истпријске карте, 

табеле, слике, 

- Ппсматраое 

- Испитиваое 

- Ушенишки радпви 

- Дпмаћи задаци 

-Тестираое 

-Самппрпцеоиваое 

 

 
Југпслпвенска 

краљевина 

- Краљевина СХС пд 1918 дп 1929. гпдине 

(Видпвдански устав, пплитишке странке) 

- Краљевина Југпславија пд 1929. Дп 1941. 

гпдине  

- Култура, наука и пбразпваое 

3 3 6 II, III 

Други светски 

рат – тптални 

рат 

- Узрпци и ппвпди рата 

- Ратищта (Западнп, Истпшнп, Пацифик, 

Северна Африка) и кпнференције 

- Ппследице рата: људски и материјални 

губици 

3 2 5 III 

Југпславија у 

Другпм 
- Априлски рат 4 2 6 III, IV 
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светскпм рату - Птппр пкупацији и грађански рат 

- Партизански и шетнишки ппкрет 

- Велике силе и југпслпвенскп ратищте 

- Биланс рата и дппринпс Југпславије 

антифащистишкпј ппбеди 

графикпна  

 

 

Свет ппсле 

Другпг светскпг 

рата 

- Ствараое ПУН 

- "Хладни рат'' 

- Декплпнизација 

- Пад ''Берлиснкпг зида'' 

- Еврппска унија 

2 2 4 IV 

Југпславија 

ппсле Другпг 

светскпг рата 

- Изградоа нпвпг друщтвенпг уређеоа 

- Аграрна рефпрма 

- Сукпб са СССР-пм 

- Наципнални сукпби 

- Златнп дпба југпслпвенске кутуре и сппрта 

- Распад СФРЈ 

3 4 7 V 
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Међупредметне кпмпетенције:  

кпмпетенција за  ушеое, пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву, естетишка кпметенција, кпмуникација, рад са ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, дигитална кпметенција 
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Наставна тема Циљеви Исхпди/ппстигнућа 

Свет у другпј пплпвини 

19. и ппшеткпм 20. века 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама  и знашају 
прпмена у светскпј екпнпмији и кплпнијализму 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама  и знашају 
пплитишких идеја, наушних и технишких пткрића 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама  и знашају 
међунарпдне пплитишке кризе и Истпшнпг питаоа 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама  наципналних 
држава на Балкану 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике  и знашај прпмена у светскпј 
екпнпмији и кплпнијализма 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике  и знашај пплитишких идеја, 
наушних и технишких пткрића 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике  и знашај међунарпдне 
пплитишке кризе и Истпшнпг питаоа 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике наципналних држава на Балкану 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 
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Србија, Црна Гпра и 

Срби у Хабзбурщкпм и 

Псманскпм царству пд 

Берлинскпг кпнгреса дп 

Првпг светскпг рата 

 Стицаое знаоа п пснпвним пплитишким и 
друщтвеним пдликама Србије пд 1878.  дп 1912. 
гпдине 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама пплитишкпг и 
културнпг живпта Срба у Србији, Црнпј Гпри, 
Хрватскпј, Славпнији, Далмацији и Јужнпј Угарскпј 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Балканских ратпва 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пплитишке и друщтвене пдликама 
Србије пд 1878.  дп 1912. Гпдине 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике пплитишкпг и културнпг живпта 
Срба у Србији, Црнпј Гпри, Хрватскпј, Славпнији, 
Далмацији и Јужнпј Угарскпј 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Балканских ратпва 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 

Први светски рат и 

ревплуције у Русијии 

Еврппи 

 Стицаое знаоа п ппвпду и узрпцима избијаоа рата 

 Стицаое знаоа п савезима, фрпнтпвима и  ратнпј 
хрпници 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама свакпдневнпг 
живпта тпкпм рата 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Ревплуције у Русији и Еврппи 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
ппвпд и узрпк избијаоа рата 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике савеза, фрпнтпва и ратне 
хрпнплпгије 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике свакпдневнпг живпта тпкпм 
рата 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Ревплуције у Русији и 
Еврппи 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 
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Србија и Црна Гпра у 

Првпм светскпм рату 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Сарајевскпг атентата 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Церске и Кплубарске битке 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Албанске гплгпте и Плаве грпбнице 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
ратпваоа на Сплунскпм фрпнту и пслпбпђеоу 
Србије 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама и знашају 
Југпслпвенске идеје 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
ствараоа Краљевине СХС 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Сарајевскпг атентата 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Церске и Кплубарске битке 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Албанске гплгпте и Плаве 
грпбнице 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице ратпваоа на Сплунскпм 
фрпнту и пслпбпђеоу Србије 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
пснпвне пдлике и знашај Југпслпвенске идеје 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице ствараоа Краљевине СХС 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

584  

Свет између Првпг и 

Другпг светскпг рата 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Париске мирпвне кпнференције и фпрмираоа 
Друщтва нарпда 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама фащизама и 
нацизам 

 Стицаое знаоа п тпку, знашају и ппследицама 
Велике екпнпмске кризе 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама културе, 
науке и пбразпваоа међуратнпг перипда 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Париске мирпвне 
кпнференције и фпрмираоа Друщтва нарпда 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике фащизма и нацизма 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети тпк, 
знашај и ппследице Велике екпнпмске кризе 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике културе, науке и пбразпваоа 
међуратнпг перипда 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 

Југпслпвенска 

краљевина 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама Краљевина 
СХС пд 1918. дп 1929. гпдине 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама Краљевине 
Југпславије пд 1929. дп 1941. гпдине  

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама и знашају 
културе, науке и пбразпваое у Краљевини 
Југпславији 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике Краљевине СХС пд 1918. дп 
1929. гпдине 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике Краљевине Југпславије пд 1929. 
дп 1941. гпдине 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике и знашај културе, науке и 
пбразпваое у Краљевини Југпславији 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 
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Други светски рат – 

тптални рат 

 Стицаое знаоа п узрпцима и ппвпду рата 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама ратищта 
(Западнп, Истпшнп, Пацифик, Северна Африка) и 
кпнференција 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама ппследицама 
рата: људским и материјалним губицима 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разумети 
узрпке и ппвпд рата 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике ратищта (Западнп, Истпшнп, 
Пацифик, Северна Африка) и кпнференција 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике ппследица рата 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 

Југпславија у Другпм 

светскпм рату 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама Југпславије у 
Другпм светскпм рату 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике Југпслваије у Другпм светскпм 
рату 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 

Свет ппсле Другпг 

светскпг рата 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама друщтвених и 
пплитишких пдлика држава у свету ппсле Другпг 
светскпг ратг 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и 
разуметидрущтвене и пплитишке  пснпвне 
пдлике држава у свету ппсле Другпм светскпм 
рату 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 
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Југпславија ппсле 

Другпг светскпг рата 

 Стицаое знаоа п пснпвним пдликама Југпславије 
ппсле Другпг светскпг рата 

 Стицаое знаоа п важним истпријским дпгађајима, 
лишнпстима и ппјавама 

 Псппспбљаваое за сампстални рад на истпријскпј 
карти, шитаоу ппдатака из истпријских извпра, 
графикпна и табела 

 Ушеници ће преппзнавати, знати и разуметип 
пснпвне пдлике Југпславије ппсле Другпг 
светскпг рата 

 Ушеници ће бити у стаоу да преппзнају, знају и 
разумеју п важне истпријске дпгађаје, лишнпсти 
и ппјаве 

 Ушеници ће бити у стаоу да сампсталнп или уз 
ппмпћ наставника шитају ппдатке из истпријских 
карти, истпријских извпра, графикпна и табела 
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Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј 
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м
е

 ПБЛАСТ/ТЕМА МЕСЕЦ  
Пбрада 

 
Пстали 
пблици 

 
Свега 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Стандарди ппстигнућа Стандарди ппстигнућа нису предвиђени 
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1. ИКТ 5 4 4 1       8 6  
14 

2. Дигитална писменост    4 1      4 1  
5 

3. Пројектна настава 
(ИКТ+ДП) 

    1      0 1  
1 

4. Рачунарство     1 1 5 4 2 2 10 5  
15 

5. Пројектна настава (Р)          1 0 1  
1 

 Укупнп 5 4 4 5 3 1 5 4 2 2 22 14 36 
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развпјем дигиталних технплпгија брзп меоа. 
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ПБЛАСТ / ТЕМА 

 

 
ПБРАД

А 
ПБНАВЉАОЕ ВЕЖБА 

ПБРАДА/ВЕЖБАО
Е 

ПРПВЕРА  
ЗНАОА 

ПРПЈЕКТНЕ  
АКТИВНПСТ

И 

 
СВЕГА 

 
1. 
 

ИКТ / 2 2 5 1 / 10 

 
2. 

 

Дигитална 
писменпст 

1 2 1 1 1 / 6 

 
3. 
 

Рашунарствп 1 / 7 9 1 / 18 

 
4. 
 

Прпјектна 
настава 

/ / / / / 2 2 

 
УКУПНП 

 
2 4 10 15 3 2 36 

 

 

 

 

 

 
Р.БР. 

 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
ИСХПДИ 

(УШЕНИК УМЕ ДА...) 

 
1. 

ИКТ 
‒ кпмпетенциjа за ушеое 
‒ естетишка кпмпетенциjа 

... именује пснпвне кпмппненте рашунара,  
наведе примере кприснишких прпграма за 
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 ‒ кпмуникациjа 
‒ пдгпвпран пднпс према здрављу 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

пдређену намену 
...кпристи прпграм за управљаое 
дпкументима на рашунару 
... разуме ппступак дељеоа дпкумената прекп 
Google диска 
...креира текстуални дпкумент, примеоује 
акције едитпваоа и фпрматираоа и умеће 
табеле у дпкумент 
...креира, уређује и структуира текстуалне 
дпкументе кпји садрже табеле 
...креира и пбрађује дигиталну слику  
...примеоује алатке за снимаое и пбраду 
аудип-записа 
... правилнп кпристи ИКТ уређаје 
... примеоује алатке за снимаое и пбраду 
видеп-записа 
... креира, уређује и структуира дигиталне 
садржаје (мултимедијалне презентације) кпји 
садрже табеле, видеп и аудип записе 

 
2. 
 

Дигитална писменпст 

‒ кпмпетенциjа за ушеое 
‒ естетишка кпмпетенциjа 
‒ кпмуникациjа 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

... преппзнаје и пбјасни функцију пснпвних 
интернет сервиса 
... ефикаснп кпристи интернет сервисе 
...пдгпвпрнп и правилнп кпристи ИКТ уређаје у 
мрежнпм пкружеоу 
... приступа интернету, сампсталнп претражује, 
прпналази и прпцеоује инфпрмације и 
преузима их на свпј уређај ппщтујући аутпрска 
права 
...пбјасни ппступак защтите дигиталнпг 
прпизвпда/садржаја пдгпварајућпм СС 
лиценцпм 
... шува и прганизује ппдатке лпкалнп и у 
пблаку 
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... примеоује ппступке и правила за безбеднп 
ппнащаое и представљаое на мрежи 
... ппставља резултат свпг рада на интернет, 
ради дељеоа са другима, уз ппмпћ наставника 

 
3. 
 

Рашунарствп 

‒ кпмпетенциjа за ушеое 
‒ пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву 
‒ кпмуникациjа 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ рещаваое прпблема 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

... разуме разлику између текстуалних и 
визуелних прпграмских језика 
... пбјасни и примени пдгпварајућу прпграмску 
структуру (наредбе дпделе, ушитаваоа, 
исписа) 
... кпристи математишке изразе за 
израшунаваоа у једнпставним прпграмима 
... сврсисхпднп примеоује прпграмске 
структуре (уграђене функције) 
... креира прпграм линијске структуре у 
текстуалнпм прпграмскпм језику 
... пбјасни и примени пдгпварајућу прпграмску 
структуру 
... разуме и предвиђа резултате наредби 
гранаоа 
... примени пдгпварајућу прпграмску структуру 
... кпристи у пквиру прпграма нумеришке, 
текстуалне и једнпдимензипне низпвске 
вреднпсти 
... у визуелнпм пкружеоу креира једнпставан 
рашунарски прпграм кпји укљушује наредбе 
ппнављаоа 
... креира једнпставан рашунарски прпграм 
кпји укљушује наредбе ппнављаоа 
... разлпжи слпжени прпблем на једнпставније 
функципналне целине (пптпрпграме) 
... вреднује свпје знаое п креираоу прпграма 
кпји укљушују наредбе ппнављаоа, гранаоа и 
дефинисане функције у текстуалнпм 
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прпграмскпм језику 
... креира прпграм кпји укљушује математишки 
алгпритам у текстуалнпм прпграмскпм језику 

 
4. 
 

Прпјектна настава 

‒ пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву 
‒ кпмуникациjа 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

... сарађује с псталим шланпвима групе у 
пдабиру теме, прикупљаоу и пбради 
материјала у вези са темпм 
... бира и примеоује технике и алатке у складу 
са фазама реализације прпјекта 
... сарађује с псталим шланпвима групе у 
прикупљаоу и пбради материјала и 
фпрмулацији закљушака у вези са темпм 
... сарађује с псталим шланпвима групе у 
представљаоу резултата и закљушака 
... наведе кпраке и ппище ппступак рещаваоа 
прпјектнпг задатка 
... вреднује свпју улпгу у групи при изради 
прпјектнпг задатка и активнпсти за кпје је бип 
задужен 
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Редни брпј 
теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

пбрада пбрада/ 
вежбаое 

вежбаое пбнављаое прпвера 
знаоа 

прпјектне 
активнпсти 

укупнп 

1 ИКТ / 4 5 1 1 / 11 

2 ДИГИТАЛНА ПИСМЕНПСТ 1 2 1 / 1 / 5 

3 РАШУНАРСТВП 3 5 5 4 1 / 18 

4 ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК / / / / / 2 2 

УКУПНП 4 11 11 5 3 2 36 

 

 

 

 

 

 

Редни брпји назив 
наставне теме 

Исхпди 

(Ушеник ће бити у стаоу да...) 

Ппщте међупредметне 

кпмпетенције 
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ИКТ 

– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста; 

– користи алате за стилско обликовање документа и креирање 

прегледа садржаја у програму за обраду текста; 

– објасни принципе  растерске и векторске графике и модела 

приказа боја; 

– креира растерску слику у изабраном програму; 

– креира векторску слику у изабраном програму; 

– користи алате за уређивање и трансформацију слике; 

– креира гиф анимацију; 

– креира видео-запис коришћењем алата за снимање екрана; 

Дигитална 

Естетишка 

Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНПСТ 

– разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 

– објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

– креира, форматира и шаље електронску пошту; 

– обавља електронску комуникацију на сигуран, етички 

одговоран и безбедан начин водећи рачуна о приватности; 

– препозна непримерени садржај, нежељене контакте и 

адекватно се заштити; 

– сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна 

о одговарајућим нивоима приступа; 

– подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу 

или веб локацији; 

Дигитална 

Естетишка 

Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

РАШУНАРСТВП 

– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског  

језика исцртава елементе 2Д графике;  

– употребљава петље и генератор насумичних бројева за 

исцртавање сложенијих облика; 

– планира, опише и имплементира решење једноставног 

проблема;  

– проналази и отклања грешке у програму; 

Дигитална 

Естетишка 

Кпмпетенција за ушеое 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 
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ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

– проналази и отклања грешке у програму; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка:  

– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који 

комбинују текст, слике, линкове, табеле и анимације; 

– креира рачунарске програме који доприносе решавању 

пројектног задатка; 

– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са 

другима уз помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и 

активности за које је био задужен. 

Сарадоа 

Дигитална 

Естетишка 

Кпмпетенција за ушеое 

Кпмуникација 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 
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  ПБРАДА/ ВЕЖБАО ПРПЈЕКТНЕ ПРПВЕР  
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Р.БР. 

 

 
ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

 

 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
ИСХПДИ 

(УШЕНИК УМЕ ДА... ) 

 ИКТ ‒ кпмпетенциjа за ушеое – унесе и мења податке у табели; 

ПБЛАСТ / ТЕМА 
 

ПБРАД
А 

ВЕЖБАОЕ Е АКТИВНПСТИ А 
ЗНАОА 

СВЕГА 

 
1. 
 

ИКТ 1 7 4 / 1 13 

 
2. 

 

Дигитална 
писменпст 

1 1 1 / 1 4 

 
3. 
 

Рашунарствп 1 8 6 / 1 16 

 
4. 
 

Прпјектна 
настава 

/ / / 1 / 1 

 
УКУПНП 

 

3 16 11 1 3 34 
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1. 
 

‒ естетишка кпмпетенциjа 
‒ кпмуникациjа 
‒ пдгпвпран пднпс према здрављу 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

разликује типове података у ћелијама 

табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом 

критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање 

статистика; 

– представи визуелно податке на 

oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања 

табеле, сачува је у пдф формату и 

одштампа; 

– приступи дељеном документу, 

коментарише и врши измене унутар 

дељеног документа; 

 
2. 
 

Дигитална писменпст 

‒ кпмпетенциjа за ушеое 
‒ естетишка кпмпетенциjа 
‒ кпмуникациjа 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

– разуме на кпје све нашине делимп лишне 
ппдатке приликпм кприщћеоа интернета; 
– разуме пптенцијалне ризике дељеоа лишних 
ппдатака путем интернета, ппгптпву лишних 
ппдатака деце; 

– разуме везу између ризика на интернету и 
крщеоа права; 

– пбјасни ппјам „птвпрени ппдаци”; 

 
3. 
 

Рашунарствп 

‒ кпмпетенциjа за ушеое 
‒ пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву 
‒ кпмуникациjа 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ рещаваое прпблема 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

-успостави везу између отварања 

података и стварања услова за 

развој иновација и привредних 

грана за које су доступни 

отворени подаци; 

унесе серију (низ) података; 

-изврши једноставне анализе низа 

података (израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

– графички представи низове 
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података (у облику линијског, 

стубичастог или секторског 

дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их 

учита из локалних датотека и 

сними их; 

– изврши основне анализе и обраде 

табеларних података (по врстама 

и по колонама, сортирање, 

филтрирање, ...); 
изврщи анализе кпје укљушују статистике пп 
групама; 

 
4. 
 

Прпјектна настава 

‒ пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву 
‒ кпмуникациjа 
‒ предузимљивпст и приjентациjа ка 
предузетнищтву 
‒ рад са ппдацима и инфпрмациjама 
‒ сарадоа 
‒ дигитална кпмпетенциjа 

-сарађује са псталим шланпвима групе у свим 
фазама прпјектнпг задатка; 
-сараднишки псмисли и спрпведе фазе 
прпјектнпг задатка; 
-сампвреднује свпју улпгу у пквиру прпјектнпг 
задатка/тима; 
-креира рашунарске прпграме кпји дппринпсе 
рещаваоу прпјектнпг задатка; 
-ппставља резултат свпг рада на Интернет 
ради дељеоа са другима уз ппмпћ наставника; 
вреднује свпју улпгу у групи при изради 
прпјектнпг задатка и активнпсти за кпје је бип 
задужен. 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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ПРЕДМЕТ: Хемија 

РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИК: Јелена Бпжић 

 

ТЕМА ПРИЈЕН.БРПЈ 
ШАСПВА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА 
 
 

Хемија кап 
експериментална наука 
и хемија у свету пкп нас 

3 Циљ ушеоа хемије је да ушеник развије систем 
пснпвних хемијских ппјмпва и вещтине за 
правилнп рукпваое лабпратпријским 
ппсуђем, прибпрпм и супстанцама, да се 
псппспби за примену стешенпг знаоа и 
вещтина за рещаваое прпблема у 
свакпдневнпм живпту и наставку пбразпваоа, 
да развије сппспбнпсти апстрактнпг и 
критишкпг мищљеоа, сппспбнпсти за сарадоу 
и тимски рад, и пдгпвпран пднпс према себи, 
другима и живптнпј средини. 
 
НАППМЕНА: 
Састав пдељеоа наставнику је неппзнат. 
Наставник не ппзнаје индивидуалне 
мпгућнпсти ушеника. 
У недпстатку пдређених хемикалија и прибпра 
неппхпдних за извпђеое демпнстраципних 
пгледа и вежби, предвиђених Прпгрампм 
наставе и ушеоа, наставник мпже да их замени 

Хемијска лабпратприја 4 

Атпми и хемијски 
елементи 

11 

Мплекули елемената и 
једиоеоа, јпни и јпнска 

једиоеоа 

10 

Хпмпгене и хетерпгене 
смеще 

9 

 
Хемијске реакције и 
хемијске једнашине 

 

 
9 

Израшунаваоа у хемији 13 

Впдпник и кисепник и 
оихпва једиоеоа. 

Спли. 

13 
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пним кпји су дпступни у кабинету. 
 

Првп пплугпдищте брпј шаспва: 37 
Другп пплугпдищте брпј шаспва: 35 

Укупан брпј шаспва на гпдищоем нивпу: 72 
 

 

 

Р.б. ИСХПДИ ТЕМА/ 
ПБЛАСТИ 

СТАНДАРДИ МЕЂУПРЕДМ
ЕТНА 

ППВЕЗАНПСТ 

КПМПЕТЕНЦ
ИЈЕ ППЩТЕ 

И 
МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

НАШИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАШИН прпвере 
пстваренпсти исхпда 

Активнпс
тушеника 

Активнпст
наставника 

1.  Разуме да је хемија 
прирпдна 
експериментална 
наука; 

 Разуме да хемија дп 
сазнаоа дплази 
путем 
експеримената;  

 Разуме да је хемија 
наука кпја се бави 
прпушаваоем 
супстанци, оихпвих 
прпмена и закпна 
пп кпјима се те 
прпмене дещавају; 

 Ппвезује хемију са 
другим прирпдним 
наукама; 

 Разуме знашај 

Хемија кап 
експериментална 
наука и хемија у 

свету пкп нас 

ХЕ.1.1.1. 
ХЕ.1.1.2. 
ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.2.2. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.3.1.1. 
ХЕ.3.1.2. 
ХЕ.3.1.3. 
 
 
 
 

Физика; 
Биплпгија; 
Техника и 
технплпгија. 

Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Сарадоа. 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
Излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад. 
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хемије за развпј 
технплпгије и развпј 
друщтва уппщте; 

 Разликује супстанцу 
пд физишкпг тела; 

 Зна да набрпји 
физишка тела у 
пкружеоу и 
супстанце кпје 
граде та тела; 

 Разликује супстанце 
пд физишкпг ппља; 

 Разликује ппјмпве 
материје, супстанце, 
физишкпг тела и 
физишкпг ппља на 
примерима; 

 Разуме знашај 
кружеоа супстанце 
и пренпса енергије 
у прирпди; 

 Разликује елементе 
пд једиоеоа на 
примерима 
супстанци из 
пкружеоа; 

 Зна да ппстпји 118 
елемената и да 
ппстпји мпгућнпст 
пткриваоа нпвих; 

 Зна да ппстпји 
прекп 50 милипна 
једиоеоа и да се 
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сталнп пткривају 
нпва; 

 Закљушује на пснпву 
пгледа да елементи 
у једиоеоима не 
задржавају свпја 
свпјства; 

 Разликује једиоеоа 
пд смеща; 

 Преппзнаје 
примере смеща у 
свакпдневнпм 
пкружеоу. 

 

2.  Разуме да је хемија 
прирпдна 
експериментална 
наука; 

 Разуме да хемија дп 
сазнаоа дплази 
путем 
експеримената;  

 Зна да кпристи 
радну свеску и 
писана упутства за 
рад; 

 Преппзнаје 
лабпратпријски 
прибпр и ппсуђе 
према називима и 
намени; 

 Зна да рукује 

Хемијска 
лабпратприја 

ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.9. 
ХЕ.1.1.10. 
ХЕ.1.1.11. 
ХЕ.1.1.12. 
ХЕ.1.5.1. 
ХЕ.2.1.7. 
ХЕ.3.1.8. 
ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.4. 
 
 

Физика; 
Биплпгија. 

Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Естетишка 
кпмпетенциј
а; 
Сарадоа. 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
Излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад. 
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пснпвним 
лабпратпријским 
прибпрпм и 
супстанцама (зна да 
загрева впду у 
епрувети,пдлаже 
супстанце,уме да 
пдмери приближне 
и ташне запремине 
тешнпсти, зна да 
измери масу 
супстанце, зна да 
пресипа тешнпст из 
једнпг суда у 
други...); 

 Зна правила 
ппнащаоа у 
лабпратприји, мере 
ппрезнпсти ради 
защтите себе и 
других и прву 
ппмпћ у слушају 
ппвреде; 

 Разуме разлику 
између физишких и 
хемијских свпјстава 
супстанци; 

 Зна да наведе 
пснпвна физишка 
свпјства впде, 
щећера, кухиоске 
спли, гвпжђа...; 

 Разуме да се 
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хемијска свпјства 
супстанци пдређују 
на пснпву узајамнпг 
дејства између 
супстaнци; 

 Зна вещтине 
испитиваоа 
свпјстава супстанци; 

 Упшава, анализира, 
пбјащоава и извпди 
закљушке на пснпву 
пгледа кпје 
ппсматра или 
извпди;  

 Разликује физишке и 
хемијске прпмене 
супстанци; 

 Упшава примере 
физишких и 
хемијских прпмена 
у свакпдневнпм 
пкружеоу; 

 Разликује свпјства 
пд прпмена 
супстанци; 

 Упшава утицај и 
знашај прпмена 
супстанци у 
свакпдневнпм 
живпту. 

3.  Разуме да је атпм 
пснпвна градивна 
јединица сваке 

Атпми и хемијски 
елементи 

ХЕ.1.1.4. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.3.1.1. 

Физика Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
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супстанце; 

 Разуме настајаое, 
прпверу и 
вреднпваое пткрића 
теприје п атпму пд 
антишкпг дпба дп 
данас; 

 Ппвезује  развпј 
атпмске теприје са 
знашајем увпђеоа 
експерименталних 
дпказа; 

 Разуме квалитативнп 
и квантитативнп 
знашеое хемијских 
симбпла; 

 Зна хемијске симбпле 
двадесетак 
најважнијих 
хемијских елемената; 

 Зна да нуклепни 
(прптпни и неутрпни) 
шине језгрп, а 
електрпни пбразују 
електрпнски пмпташ 
атпма; 

 Зна релативна 
наелектрисаоа 
прптпна, неутрпна и 
електрпна; 

 Ппвезује 
наелектрисаоа  
прптпна, неутрпна и 

ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Рещаваое 
прпблема. 

Закљушује; 
Пдгпвара, 
Излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 
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електрпна са 
наелектрисаоем 
атпма; 

 Зна пднпс маса 
прптпна, неутрпна и 
електрпна; 

 Разликује атпмски пд 
масенпг брпја; 

 Пбјащоава зависнпст 
масенпг брпја пд 
брпја нуклепна; 

 Ппвезује атпмски и 
масени брпј са 
израшунаваоем брпја 
прптпна, неутрпна и 
електрпна; 

 Упшава да су изптппи 
атпми истпг 
елемента, али да се 
разликују пп маси; 

 Ппвезује знаое п 
изптппима са 
оихпвпм применпм; 

 Разуме да се 
електрпни крећу у 
електрпнскпм 
пмпташу пп 
енергетским 
нивпима; 

 Зна да се електрпни 
пп енергетским 
нивпима разликују пп 
енергији; 
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 Разуме ппјам 
валентних електрпна; 

 Примеоује правила 
расппређиваоа 
електрпна пп 
енергетским 
нивпима; 

 Упшава везу између 
структуре и свпјстава 
елемената и оихпвпг 
пплпжаја у 
Перипднпм систему;  

 Ппвезује расппред 
електрпна у 
електрпнскпм 
пмпташу са 
пплпжајем елемената 
у Перипднпм систему 
елемената; 

 Упшава, анализира и 
пбјащоава ппдатке 
из таблице 
Перипднпг система 
елемената; 

 Разуме услпвљенпст 
свпјства елемената 
пд атпмскпг брпја, 
пднпснп пд брпја и 
расппреда електрпна 
у електрпнскпм 
пмпташу; 

 Разуме и пбјащоава 
Перипдни закпн; 
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 Ппвезује налажеое у 
прирпди, свпјства и 
примену племенитих 
гаспва са грађпм 
оихпвих атпма. 

4.  Ппвезује претхпднп 
знаое п валентним 
електрпнима са 
настанкпм мплекула 
елемената и 
једиоеоа; 

 Разуме квалитативнп 
и квантитативнп 
знашеое хемијских 
фпрмула; 

 Примеоује правила 
писаоа хемијских 
фпрмула; 

 Пбјащоава настајаое 
кпвалентне везе на 
једнпставнијим 
примерима; 

 Разликује ппларну и 
неппларну 
кпвалентну везу; 

 Пбјащоава настанак 
јпнске везе на 
примерима; 

 Разуме да хемијска 
фпрмула једиоеоа 
са јпнскпм везпм 
представља најмаои 

Мплекули 
елемената и 

једиоеоа, јпни и 
јпнска једиоеоа 

ХЕ.1.1.5. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.1. 
 

 . 
Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Рещаваое 
прпблема. 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
Излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 
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брпјшани пднпс јпна у 
јпнскпј кристалнпј 
рещетки; 

 Зна на пснпву 
хемијске фпрмуле да 
пдреди тип хемијске 
везе; 

 Ппвезује атпмске 
брпјеве елемената са 
типпм хемијске везе 
кпји атпми тих 
елемената 
међуспбнп стварају; 

 Разуме знашај 
валентних електрпна 
и упшава утицај 
прпмене у 
ппследоем 
енергетскпм нивпу 
при настајаоу 
кпвалентне и јпнске 
везе; 

 Разликује настајаое 
кпвалентне и јпнске 
везе; 

 Разликује 
мплекулске, 
електрпнске и 
структурне фпрмуле и 
разуме оихпвп 
знашеое; 

 Упшава и пбјащоава 
слишнпсти и разлике 
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између атпма, 
мплекула и јпна у 
брпју и врсти 
субатпмских шестица; 

 Упшава, анализира, 
пбјащоава и 
закљушује п 
разликама у 
свпјствима једиоеоа 
са ппларнпм и 
неппларнпм 
кпвалентнпм везпм 
на пснпву пгледа; 

 Ппвезује мпделе 
мплекула са писаоем 
хемијских фпрмула; 

 Разуме ппјам 
валенце у јпнским и 
кпвалентним 
једиоеоима; 

 Примеоује правила 
писаоа хемијских 
фпрмула на пснпву 
валенце елемената; 

 Пдређује  валенце 
елемената на пснпву 
хемијске фпрмуле; 

 Ппвезује фпрмуле 
супстанци са 
називима супстанци 
кпје шестп шује у 
пкружеоу (впда, 
ампнијак...); 
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 Разуме ппјам 
кристалне рещетке; 

 Разликује атпмске, 
мплекулске и јпнске 
кристалне рещетке на 
примерима; 

 Ппвезује шестишну 
структуру супстанце и 
агрегатнп стаое кпје 
пне имају при 
нпрмалнпм 
услпвима; 

 Упшава и пбјащоава 
зависнпст свпјстава 
хемијских једиоеоа 
пд типа хемијске везе 
и врсте кристалне 
рещетке. 

5.  Разуме да је састав 
смеще прпизвпљан; 

 Разуме да састав 
смеще зависи пд 
кплишине састпјака; 

 Разликује врсте 
смеще на 
примерима; 

 Зна да наведе 
пснпвне метпде 
раздвајаоа 
састпјака смеще; 

 Бира и примеоује 
ппгпдну метпду 

Хпмпгене и 
хетерпгене смеще 

ХЕ.1.1.1. 
ХЕ.1.1.7. 
ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.2.2. 
ХЕ.1.5.1. 
ХЕ.2.1.1. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.1.3. 
ХЕ.2.1.5. 
ХЕ.2.1.6. 
ХЕ.2.1.9. 
ХЕ.2.1.10. 
ХЕ.3.1.2. 
ХЕ.3.1.5. 
ХЕ.3.1.7. 

 Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Пдгпвпран 
пднпс 
према 
пкплини; 
Пдгпвпран 
пднпс 
према 
здрављу; 
Рещаваое 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 
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пдвајаоа састпјака 
смеще на пснпву 
пспбина састпјака; 

 Разуме и разликује 
ппјмпве раствпрена 
супстанца, 
раствараш и 
раствпр; 

 Ппвезује претхпдна 
знаоа п раствприма 
са свпјствима и 
саставпм раствпра; 

 Разуме ппјам 
раствпрљивпсти; 

 Разликује ппјам 
раствпрљивпсти у 
квалитативнпм и 
квантитативнпм 
смислу; 

 Разликује 
незасићен, засићен 
и презасићен 
раствпр на пснпву 
претхпдних знаоа, 
пгледа и вреднпсти 
раствпрљивпсти; 

 Примеоује стешена 
знаоа из 
математике у 
рещаваоу задатака 
у вези 
раствпрљивпсти; 

 Испитује, анализира 

ХЕ.3.1.8. 
ХЕ.3.1.9. 
ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.6.1. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 
 

прпблема; 
Сарадоа. 
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и закљушује какп тип 
хемијске веза утише 
на раствпрљивпст 
супстанци у 
разлишитим 
растварашима; 

 Разуме изражаваое 
квантитативнпг 
састава раствпра 
прекп масенпг, 
прпцентнпгсастава; 

 Примеоује стешена 
знаоа из 
математике у 
рещаваоу задатака 
у вези масенпг, 
прпцентнпг састава 
раствпра; 

 Уме да направи 
раствпре пдређених 
масених, 
прпцентних састава; 

 Ппвезује раствпре 
кпје припрема у 
лабпратприји са 
раствприма у 
свакпдневнпм 
живпту; 

 Примеоује 
израшунаваое 
масенпг, 
прпцентнпг састава  
раствпра у 
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свакпдневнпм 
живпту; 

 Разликује впду кап 
једиоеое (шисту 
супстанцу) и впду 
кап смещу; 

 Ппвезује претхпдна 
знаоа и искуства п 
ваздуху и впди са 
саставпм, 
структурпм (впде)  и 
свпјствима; 

 Упшава, анализира и 
закљушује на пснпву 
експеримента да се 
впде у прирпди 
разликују пп 
садржају 
раствпрних спли и 
гаспва; 

 Зна да је впда 
технплпщки и 
енергетски ресурс, 
станищте и 
раствараш; 

 Зна п загађивашима 
ваздуха и впде и 
важнпсти защтите 
пд загађиваша. 

6.  Разуме да се 
хемијским 
симбплима и 
фпрмулама 

Хемијске реакције и 
хемијске једнашине 
 

ХЕ.1.1.3. 
ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.2.2. 

Математика; 
Физика; 
Техника и 
технплпгија. 

Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 
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представљају 
супстанце, а 
хемијским 
једнашинама 
хемијске прпмене ( 
реакције ); 

 Ппвезује 
квалитативнп и 
квантитативнп 
знашеое хемијских 
симбпла и фпрмула 
са квалитативним и 
квантитативним 
знашеоем једнашина 
хемијских реакција; 

 Зна да хемијским 
једнашинама прикаже 
једнпставне хемијске 
реакције; 

 Разликује два 
пснпвна типа 
хемијских реакција, 
реакције анализе и 
синтезе, на 
примерима; 

 Упшава, пбјащоава и 
закљушује на пснпву 
пгледа п разликама 
између анализе и 
синтезе; 

 Разуме да су хемијске 
прпмене супстанце 
праћене прпменпм 

ХЕ.3.1.3. 
ХЕ.3.1.8. 
ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.6.1. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 
 

инфпрмациј
ама. 

Пдгпвара, 
излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 
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енергије; 

 Ппвезује знаое п 
реакцијама анализе и 
синтезе са  хемијским 
реакцијама кпје се 
пдвијају у нама 
самима и у нащем 
пкружеоу; 

 Разуме и примеоује 
Закпн п пдржаоу 
масе при писаоу 
једнашина хемијских 
реакција. 

7.  Разуме да сумасе 
атпма и мплекула 
вепма мале и да се из 
практишних разлпга 
уместп стварних маса 
кпристе 
релативнеатпмска и 
мплекулска маса; 

 Разуме и ппвезује 
ппјмпве релативне 
атпмске и мплекулске 
масе; 

 Зна израшунаваое 
стварне масе атпма; 

 Примеоује правила 
израшунаваоа 
релативне 
мплекулске масе на 
пснпву мплекулске 
фпрмуле и вреднпсти 

Израшунаваоа у 
хемији 

ХЕ.2.1.8. 
 

Математика; 
Физика. 

Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Рещаваое 
прпблема. 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 
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релативних атпмских 
маса; 

 Разуме и примеоује 
Закпн п пдржаоу 
масе при хемијским 
израшунаваоима; 

 Разликује ппјмпве 
кплишина и маса 
супстанце  кап и 
оихпве пснпвне 
јединице; 

 Разуме ппјмпве 
кплишина супстанце, 
мпл и мпларна маса; 

 Разуме пднпс масе и 
кплишине супстанце; 

 Зна  на пснпву 
фпрмуле да израшуна 
мпларну масу 
супстанце; 

 Пбјащоава на пснпву 
хемијске једнашине 
Закпн п пдржаоу 
масе; 

 Извпди једнпставна 
израшунаваоа на 
пснпву једнашине 
хемијске реакције – 
стехипметријска 
израшунаваоа 
заснпвана на 
масеним и 
кплишинским 
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пднпсима; 

 Упшава и пбјащоава 
примену 
стехипметријских 
израшунаваоа у 
свакпдневнпм 
живпту. 

8.  Зна п заступљенпсти 
впдпника и 
кисепника у 
прирпди; 

 Зна физишка 
свпјства впдпника и 
кисепника; 

 Ппвезује свпјства 
пвих неметала са 
пплпжајем у 
Перипднпм систему 
елемената; 

 Зна знашеое 
ппјмпва пксид и 
пксидација; 

 Примеоује правила 
писаоа фпрмула 
пксида; 

 Знаое 
ппјма киселина, 
хидрпксид;  

 Разликпваое 
пксида,  киселина и 
хидрпксида на 
пснпву фпрмула;  

Впдпник и кисепник 
и оихпва 

једиоеоа. Спли. 
 

ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.2.1. 
ХЕ.1.2.2. 
ХЕ.1.2.4. 
ХЕ.1.2.5. 
ХЕ.1.2.6. 
ХЕ.1.2.7. 
ХЕ.1.2.8. 
ХЕ.1.2.9. 
ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.2.1.2. 
ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.2.1.7. 
ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.2.2.3. 
ХЕ.2.2.4. 
ХЕ.3.1.8. 
ХЕ.3.1.2. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 
ХЕ.3.2.4. 
ХЕ.3.2.5. 
ХЕ.3.2.6. 
ХЕ.1.6.1. 

Биплпгија; 
Физика; 
Техника и 
технплпгија. 

Кпмпетенци
је за ушеое; 
Рад са 
ппдацима и 
инфпрмациј
ама; 
Пдгпвпран 
пднпс 
према 
здрављу; 
Пдгпвпран 
пднпс 
према 
пкплини; 
Рещаваое 
прпблема; 
Сарадоа. 

Слуща; 
Ппсматра; 
Записује;  
Закљушује; 
Пдгпвара, 
излаже; 
Рещава 
задата 
питаоа и 
задатке; 
Извпди 
пгледе. 

Наставник 
пбјащоава, 
усмерава и 
кпнтрплище, 
ппставља 
питаоа и 
вреднује 
ушенишки 
рад. 

 Усмени пдгпвпри и 
праћеое 
активнпсти 
ушеника на шасу; 

 Кприщћеое радне 
свеске; 

 Лабпратпријскп-
експериментални 
рад; 

 Писмене прпвере 
знаоа. 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

618  

 Знаое знашеоа 
ппјма спли, 
фпрмула, назива, уп
бишајених назива, 
физишких свпјстава 
и примене спли у 
свакпдневнпм 
живпту и пкружеоу; 

 Тумашеое, уз ппмпћ 
наставника, рН-
скале, рН-вреднпсти 
впде и киселпсти 
неких 
супстанци/ раствпра
/ из свакпдневнпг 
живпта. 

ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.6.1. 
ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 
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ПРЕДМЕТ: Хемија 

РАЗРЕД: VIII 

НАСТАВНИ

К: Јелена 

Бпжић 

 
Редн
и 
брпј 
теме 

 
Назив наставне 
теме 
 

Укупан 
брпј 
шаспва пп 
наставни
м темама 

 
Пбрада 
градива 

 
Утврђива
ое 
градива 

 
Вежбе 

 
Системати
зација 
градива 

 
Пбразпвни стандарди 

 
1. 

Неметали, пксиди 
неметала и 
киселине 

 
12 

 
6 

 
4 

 
2 

 
- 

 

 
2. 

 
Метали, пксиди 
метала и 
хидрпксиди 

 
 
8 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

ХЕ.1.2.1.  ХЕ.1.2.3.  ХЕ.1.2.2.ХЕ.1.2.6.  
ХЕ.1.2.8.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.2.1.  
ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.1.  
ХЕ.3.2.2.  ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  

3.  
Спли 

 
5 

 
3 

 
1 

 
1 

 
- 

ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6. ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  
ХЕ.2.2.1.  ХЕ.2.2.2. ХЕ.3.2.5.  ХЕ.3.2.6.   

 
4. 

Електпрлитишка 
диспцијација 
киселина, 
хидрпксида и 
спли 

 
 
 4 

 
        2 

 
1 

 
- 

 
1 

ХЕ.1.2.8.   ХЕ.1.2.10.   ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.2.4.  
ХЕ.3.2.6.   

 
5. 

Увпд у прганску 
хемију 

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 

 
6. 

 
Угљпвпдпници 

 
12 

 
7 

 
3 

 
1 

 
1 

ХЕ.1.3.1. ХЕ.1.3.3.  ХЕ.1.6.1. ХЕ.2.3.1.  
ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.3. ХЕ.3.6.2.   
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7. 

Прганска 
једиоеоа са 
кисепникпм 

 
9 

 
5 

 
3 

 
1 

 
- 

ХЕ.1.3.1.  ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3.  ХЕ.1.6.1.  
ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  
ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.1.  ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3.  
ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   

8. Биплпщки важна 
прганска 
једиоеоа 

 
       12 

 
        7 

 
4 

 
       1 

 
              - 

ХЕ.1.4.1.  ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.4.1.  ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.4.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.4. 

9.  Хемија живптне 
средине 

4 2 1 - 1 ХЕ.1.5.1. 

Укупнп шаспва 68 37 20 7 4  
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ПРЕДМЕТ: Биплпгија 

РАЗРЕД: V 

НАСТАВНИК: Милена Миршић, Мирјана Тепдпрпвић, Ана Кпванпвић 

 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / 

МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ ОБРАДА УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

И 

ПРОВЕРА 

ВЕЖБЕ ДЕБАТА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

70.  Порекло  и 

разноврсност 

живог света 

X X X X       17 7+1 8 / 1 34 

71.  Јединство 

грађе и 

функције као 

основа 

живота 

    X X     5 3+1 1 / 1 11 

72.  Наслеђивање 

и еволуција 

      X    3 1 2 / 1 7 

73.  Живот у 

екосистему 

      X X X  5 4 2 / 1 12 

74.  Човек и 

здравље 

        X X 4 1 1 1 1 8 
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75.                   

76.                   

77.                   

78.                   

УКУПНО           34 18 14 1 5 72 
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Р.БР. ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

57.  ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према околини, 

одговоран однос према 

здрављу, предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.3., БИ.1.1.1.,  

БИ.1.2.1., БИ.1.2.2., БИ.1.2.3.,  

БИ.1.6.2., БИ.1.5.1., БИ.1.3.3.,  

БИ.1.1.3., 

БИ.2.6.1., БИ.2 

.6.2., БИ.2.6.3.,  

БИ.2.2.3, БИ.2.2.4., БИ.2.1.3, 

БИ.3.6.1., БИ.3.6.2., БИ.3.1.2., 

БИ.  

3.1.3. 

 

− истражује особине живих 

бића по познатој процедури 

и води рачуна о безбедности 

током рада 

− групише жива бића у 5 

царстава према њиховим 

заједничким особинама 

 

 

58.  ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према околини, 

одговоран однос према 

здрављу, предузимљивост и 

БИ.1.6.1., БИ.1.6.2., БИ.1.6.3., 

БИ.2.1.2., БИ.2.3.3., 

БИ.3.6.2., БИ. 3.1.1 

 

− идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне 

односе исхране и 

распрострањење  

− једноставним цртежом 

прикаже биолошке објекте 
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оријентација ка 

предузетништву, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

које посматра и истражује и 

означи кључне детаље 

 

59.  НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према околини, 

одговоран однос према 

здрављу, предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

БИ.1.3.1., БИ.1.6.1., БИ.1.6.3.,  

БИ.1.3.2., 

БИ.2.6.1., БИ.2.6.3 

 

− прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, 

табеларно и графички их 

представља и изводи 

једноставне закључке 

− разликује наследне особине 

и особине које су резултат 

деловања средине, на 

моделима из свакодневног 

живота 

− поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских 

фактора на ненаследне 

особине живих бића и 

критички сагледава 

резултате 

− користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата 

60.  ЖИВОТ У  

ЕКОСИСТЕМУ 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

БИ.1.4.2., БИ.1.1.3., БИ.1.4.4.,  

БИ.1.6.1., БИ.1.4.3., 

− доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) 

са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

625  

 однос према околини, 

одговоран однос према 

здрављу, предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

БИ.2.1.3., БИ.2.4.4, БИ.2.6.1., 

БИ. 

3.4.2., 

 

− направи разлику између 

одговорног и неодговорног 

односа према живим бићима 

у непосредном окружењу 

− предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује 

са осталим учесницима и 

решава конфликте на 

ненасилан начин  

− илуструје примерима 

деловање људи на животну 

средину и процењује 

последице таквих дејстава 

 

61.  ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

компетенција за  учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, 

естетичка кометенција, 

комуникација, одговоран 

однос према околини, 

одговоран однос према 

здрављу, предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву, рад са 

подацима и информацијама,  

решавање проблема, сарадња, 

дигитална кометенција 

БИ.1.5.3., 

БИ.2.5.3., БИ.2.5.4., 

БИ.3.5.5., 

 

− идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене животне 

навике и избегава ризична 

понашања 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Биплпгија 

РАЗРЕД: VI 

НАСТАВНИК: Милена Миршић, Мирјана Тепдпрпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

И 
ПРПВЕРА 

ВЕЖБЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

79.  Јединствп 
грађе и 

функције кап 
пснпва живпта 

X X X X X      15 10+1 9 1 36 

80.  Живпт у 
екпсистему 

    X X X    7 4+1 3 1 16 

81.  Наслеђиваое 
и евплуција 

      X X   3 1 1 1 6 

82.  ппреклп и 
разнпврснпст 
живпг света 

       X X  3 1 1 1 6 

83.  Шпвек и         X X 4 1 2 1 8 
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здравље 

84.                  

85.                  

86.                  

87.                  

УКУПНП           32 19 16 5 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

62.  Јединствп грађе и функције 
кап пснпва живпта 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3.  
БИ.1.2.4.  БИ.2.2.1.  БИ.2.2.2.  
БИ.2.2.3.  БИ.2.2.4.   
БИ.3.2.2. БИ.1.6.1.  БИ.1.6.3.  
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2.  БИ.2.6.3. 
БИ.3.6.1. БИ.3.6.2.  

 

 уппреди грађу живптиоа, 
биљака и бактерија на 
нивпу ћелија и нивпу 
прганизма;  

 ппвеже грађу и живптне 
прпцесе на нивпу ћелије и 
нивпу прганизма; 

 пдреди пплпжај пргана 
шпвека и оихпву улпгу; 

 цртежпм или мпделпм 
прикаже пснпвне елементе 
грађе ћелије 
једнпћелијских и 
вищећелијских 
прганизама;  

 кпристи лабпратпријски 
прибпр и щкплски 
микрпскпп за израду и 
ппсматраое гптпвих и 
сампсталнп израђених 
препарата; 

 

63.  Живпт у екпсистему кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

БИ.1.4.1.  БИ.1.4.2.   
БИ.2.4.1. 
БИ.2.4.3.   БИ.3.4.2.  БИ.3.4.4.   
БИ.1.6.1. БИ.1.6.2. БИ.1.6.3.  
БИ.2.6.1.   БИ.2.6.3.  БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2. 

 хуманп ппступа према 
прганизмима кпје 
истражује; 

 направи разлику између 
живптне средине, 
станищта, пппулације, 
екпсистема и екплпщке 
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здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

нище; 

 размптри пднпсе међу 
шланпвима једне 
пппулације, кап и пднпсе 
између разлишитих 
пппулација на кпнкретним 
примерима; 

 илуструје примерима 
међуспбни утицај живих 
бића и узајамни пднпс са 
живптнпм срединпм; 

 

64.  Наслеђиваое и евплуција кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.3.1.   БИ.1.3.4.  
БИ.2.3.1.  БИ.2.3.2.   
БИ.2.3.4.   
БИ.3.3.1.  БИ.3.3.3.   
БИ.1.6.1. БИ.1.6.2.  БИ.1.6.3. 
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. 
БИ.3.6.1.  БИ.3.6.2. 

 истражи утицај средине на 
исппљаваое пспбина, 
ппщтујући принципе 
наушнпг метпда; 

 идентификује примере 
прирпдне и вещташке 
селекције у пкружеоу и у 
задатпм 
тексту/илустрацији; 

 ппвеже евплутивне 
прпмене са наследнпм 
варијабилнпщћу и 
прирпднпм селекцијпм; 

 

65.  ппреклп и разнпврснпст живпг 
света 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

БИ.1.1.1.  БИ.1.1.3.  БИ.1.1.4.  
БИ.2.1.2. БИ.2.1.4.  БИ.3.1.1.  
БИ.3.1.2.  БИ.3.1.3.  БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2.  БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. 
БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. 

 групище прганизме према 
пспбинама кпје указују на 
заједнишкп ппреклп живпта 
на Земљи; 

 пдреди пплпжај неппзнате 
врсте на „дрвету живпта“, 
на пснпву ппзнаваоа 
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здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

ппщтих карактеристика 
једнпћелијских и 
вищећелијских 
прганизама; 

 

66.  Шпвек и здравље кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.5.3.  БИ.1.5.4.  БИ.2.5.4.  
БИ.3.5.4.  БИ.3.5.5. БИ.1.6.1.  
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2.   БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2.    

 прикупи ппдатке п 
радпвима наушника кпји су 
дппринели изушаваоу 
људскпг здравља и изнесе 
свпј став п знашају оихпвих 
истраживаоа; 

 пдржава лишну хигијену и 
хигијену живптнпг 
прпстпра у циљу 
спрешаваоа инфекција;  

 дпведе у везу измеоенп 
ппнащаое људи са 
кприщћеоем 
психпактивних супстанци; 

 збрине ппврщинске пзледе 
кпже, укаже прву ппмпћ у 
слушају убпда инсеката, 
суншанице и тпплптнпг 
удара и затражи лекарску 
ппмпћ кад прпцени да је 
пптребна;  

 ппвеже узрпке 
нарущаваоа живптне 
средине са ппследицама 
пп живптну средину и 
људскп здравље и делује 
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лишним примерпм у циљу 
защтите живптне средине; 
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РАЗРЕД: VII 

НАСТАВНИК: Милена Миршић, Мирјана Тепдпрпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА 
/ МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ ПБРАДА Пбрада 
и 

вежбе 

УТВРЂ 
ИВАОЕ 

И 
ПРПВЕРА 

ВЕЖБЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈА СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

88.  Наслеђиваое 
и евплуција 

X X         5  1+1 3 1 11 

89.  Јединствп 
грађе и 

функције кап 
пснпва 
живпта  

 X X X X X X    14 1 10 5 1 31 

90.  Ппреклп и 
разнпврснпст 
живпг света 

  X X   X    4 1 2 3 1 11 

91.  Живпт у 
екпсистему 

      X X X  4 1 1+1 4 1 12 

92.  Шпвек и 
здравље 

        X X 4  1 1 1 7 

93.                   

94.                   

95.                   

96.                   

УКУПНП           31 3 17 16 5 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

67.  Наслеђиваое и евплуција кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3.  

БИ.1.2.4.  БИ.2.2.1.  

БИ.2.2.2.  

БИ.2.2.3.  БИ.2.2.4.   

БИ.3.2.2. БИ.1.6.1.  

БИ.1.6.3.  БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.2.  БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.1. БИ.3.6.2.  БИ 

2.2.8. БИ 3.6.4. 

БИ 3.2.8. 
 

– прикупи и анализира 
ппдатке п живптним 
циклусима, ппшевщи пд 
пплпђеоа; 

– уппреди беспплнп и пплнп 
размнпжаваое; 

– идентификује разлике 
између митпзе и мејпзе на 
пснпвну прпмене брпја 
хрпмпзпма и оихпве улпге 
у развићу и репрпдукцији; 

– пдреди пднпс између гена и 
хрпмпзпма и пснпвну улпгу 
генетишкпг материјала у 
ћелији; 

– щематски прикаже 
наслеђиваое ппла и других 
пспбина према првпм 
Менделпвпм правилу; 
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68.  Јединствп грађе и функције 
кап пснпва живпта 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.4.1.  БИ.1.4.2.   

БИ.2.4.1. 
БИ.2.4.3.   БИ.3.4.2.  БИ.3.4.4.   
БИ.1.6.1.  БИ.1.6.2. БИ.1.6.3.  
БИ.2.6.1.   БИ.2.6.3.  БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2.   БИ 3.6.4   БИ 3.4.8 
БИ 3.4.6    БИ 2.4.8      БИ  1.4.8 
 БИ 1.4.5   БИ 2.4.5      БИ 3.4.7 

– пдреди пплпжај прганизма 
на дрвету живпта на 
пснпвуприкупљених и 
анализираних инфпрмација 
п оегпвпј грађи; 

– уппреди прганизме на 
разлишитим ппзицијама на 
„дрвету живптаˮ према 
нашину на кпји пбављају 
живптне прпцесе;  

– кпристи микрпскпп за 
ппсматраое грађе гљива, 
биљних и живптиоских 
ткива; 
 

69.  Ппреклп и разнпврснпст 
живпг света 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.3.1.   БИ.1.3.4.  

БИ.2.3.3.  БИ.2.3.2.   

БИ.2.3.4.   

БИ.3.3.1.  БИ.3.3.3.   

БИ.1.6.1. БИ.1.6.2.  

БИ.1.6.3. БИ.2.6.2.  

БИ.3.6.2. БИ 1.3.9  БИ  1.3.8 

БИ 2.3.6  БИ 3.3.5 БИ 3.3.6 

– разврста прганизме према 
задатим критеријумима 
применпм дихптпмих 
кљушева; 

– ппвеже принципе 
систематике са 
филпгенијпм и евплуцијпм 
на пснпву данащоих и 
изумрлих врста – фпсила; 
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70.  Живпт у екпсистему кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.1.5.  БИ.1.1.4.  БИ.2.1.3. 
БИ.2.1.4.  БИ.3.1.4.  БИ.3.1.5.  
БИ.3.3.5.  БИ.1.6.1. БИ.1.6.2.  
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2. БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. БИ 3.3.6   БИ 2.3.6 
БИ 1.3.9  БИ 1.3.8 

– идентификује пснпвне 
пднпсе у бипценпзи на 
задатим примерима; 

– илуструје примерима пднпс 
између екплпщких фактпра 
и ефеката прирпдне 
селекције; 

– уппреди прикупљене 
ппдатке п изабранпј врсти и 
оенпј брпјнпсти на 
разлишитим станищтима; 

– ппвеже утицај абиптишких 
шинилаца у пдређенпј 
живптнпј пбласти – бипму 
са живптним фпрмама кпје 
га насељавају; 

– анализира разлику између 
слишнпсти и српднпсти 
прганизама на примерима 
кпнвергенције и 
дивергенције;  

– идентификује трпфишки 
нивп прганизма у мрежи  
исхране; 

– предлпжи акције защтите 
бипдиверзитета и ушествује 
у оима; 
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71.  Шпвек и здравље кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ.1.5.3.  БИ.1.5.4.  БИ.2.5.4.  
БИ.3.5.1.  БИ.3.5.6. БИ.1.6.1.  
БИ.2.6.1. БИ.2.6.2.   БИ.3.6.1.  
БИ.3.6.2.   БИ 3.6.4 БИ. 2.6.4 
БИ 1.5.8  БИ. 1.5.9    БИ. 2.5.1 
БИ.  1.55 

– анализира задати јелпвник 
из аспекта уравнптежене и 
разнпврсне исхране; 

– идентификује ппремећаје 
исхране на пснпву типишних 
симптпма (гпјазнпст, 
анпрексија, булимија); 

– планира време за рад, 
пдмпр и рекреацију; 

– дпведе у везу измеоенп 
ппнащаое људи с 
кприщћеоем 
психпактивних супстанци; 

– аргументује преднпсти 
вакцинације; 

– примени ппступке 
збриоаваоа лакщих пблика 
крвареоа; 
расправља п разлишитпсти 
међу људима из аспекта 
генетишке варијабилнпсти, 
тплеранције и прихватаоа 
разлишитпсти. 
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ПРЕДМЕТ: Биплпгија 

РАЗРЕД: VIII 

НАСТАВНИК: Милена Миршић, Мирјана Тепдпрпвић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

И 
ПРПВЕРА 

АКТИВНПСТ ДЕБАТА ПРПЈЕКАТ СВЕГА 

IX X1 XI XII I II III IV V VI 

97.  Увпд X          3 2    5 

98.  Екплпгија и 
живптна 
средина 

X X X        10 4+1    15 

99.  Угрпжаваое, 
защтита и 

унапређиваое 
екпсистема- 

живптне 
средине 

  X X X X X    14 7 3  1 25 

100.  Глпбалне 
ппследице 
загађиваоа 

живптне 
средине 

      X X   5 2+1   1 9 

101.  Живптна 
средина и 
пдрживи 

развпј 

       X X  4 1 2 1  8 

102.  Живптна 
средина, 

        X X 3 2 1   6 
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здравље и 
култура 

живљеоа 

103.                   

104.                   

105.                   

УКУПНП           39 20 6 1 2 68 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

72.  Увпд кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

Би 1.1.5 Би 2.1.4 Би 3.1.5 Би 
1.3.8 Би 1.3.9 Би 1.3.10  
Би 2.3.5 Би 2.3.6 Би 1.4.1 Би 
1.4.2 Би 2.4.1 Би 2.4.2  
Би 3.4.1 

73.  Екплпгија и живптна средина кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

Би 3.2.1 Би 3.2.2 Би 3.2.3 Би 
1.2.5 Би 3.2.4 Би 1.2.7  
Би 2.2.8 Би 1.4.3 Би 2.4.3 Би 
2.4.4 Би 3.4.2 Би 3.4.3 
Би 3.4.4 Би 1.4.4. Би 2.4.5 Би 
2.4.6 Би 2.4.7 Би 3.4.5 

74.  Угрпжаваое, защтита и кпмпетенција за  ушеое, Би 1.4.5 Би 1.4.6 Би 1.4.7 Би 
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унапређиваое екпсистема- 
живптне средине 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

1.4.8 Би 1.4.4 Би 2.4.8  
Би 2.4.9 Би 2.4.7 Би 3.4.6 Би 
3.4.7 Би 3.4.8 

75.  Глпбалне ппследице 
загађиваоа живптне средине 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

Би 3.2.6 Би 3.2.7 Би 3.2.8 Би 
1.4.5 Би 2.4.8 Би 1.6.2  
Би 2.6.1 Би 3.4.6 Би 1.4.6 Би 
3.4.7 
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76.  Живптна средина и пдрживи 
развпј 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

Би 1.4.8 Би 1.4.7 Би 1.4.6 Би 
2.4.8 Би 3.4.7 Би 3.4.8 
 Би 3.6.1 Би 3.6.4 

77.  Живптна средина, здравље и 
култура живљеоа 

 
кпмпетенција за  ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 
 

Би 1.5.1 Би 1.5.3 Би 1.5.4 Би 
2.5.4 Би 2.5.1 Би 3.5.1  
Би 1.5.7 Би 2.5.4 Би 3.5.8 
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СЛПБПДНА НАСТАВНА АКТИВНПСТ  

 

Назив Слпбпдне наставне активнпсти: __Припремна настава 

РАЗРЕД: 8 

НАСТАВНИК: Милена Миршић 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

106.  Пспбине живих бића и 
разнпврснпст живпг света 

(5.разред) 

X          4 

107.  Царствп биљака, граћа и 
живптни прпцеси 

 X X        6 

108.  Царствп гљива    X        2 

109.  Праживптиое 
(6.разред) 

   X       2 

110.  Царствп живптиоа    X X      2 

111.  Увпдд у евплуцију живпг 
света 

    X      2 

112.  Ппреклп и развпј људске 
врсте 

(7.разред) 

     X     2 

113.  Грађа шпвешијег тела       X X   7 

114.  Репрпдуктивнп здравље         X  4 
 

115.  Екплпгија и живптна          X 2 
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средина  
(8.разред) 

116.  Угрпжаваое,защтита и 
унапређиваое екпсиистема- 

живптне средине. 

         X 2 

117.  Глпбалне ппследице 
тагађиваоа живптне 

средине 

         X 1 

УКУПНП           36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

78.  Пспбине живих бића и 
разнпврснпст живпг света 

(5.разред) 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

БИ 1.1.1, БИ 1.1.3,БИ 2.1.1 БИ 
2.1.2 БИ 3.1.1 БИ 3.1.2 БИ 3.1.3 

 

79.  Царствп биљака, граћа и 
живптни прпцеси 

- II     - БИ 1.1.3 Би 1 15 Би 1.2.4 Би 
1.3.2 Би 1.2.2 Би 1.2.3 Би 1.2.1 
Би 2.2.2 Би 2.2.3 Би 2.2.4 БИ 

2.2.5 Би 2.2.6 Би 3.1.3 Би 3.1.5 
Би 3.2.1 Би 3.2.3 Би 3.2.4 

 

80.  Царствп гљива  - II     - Би 1.1.4 Би 1.2.6 Би 1.4.8 Би 
2.2.4 Би 2.4.8 Би 2.4.9 Би 3.2.4  

 

81.  Праживптиое 
(6.разред) 

- II     - Би 1.1.3 Би 1.1.4 Би 1.3.2 Би 
2.1.2 Би 2.1.4 Би 3.1.5 Би 3.1.3  

 

82.  Царствп живптиоа - II     - Би 1.2.1 Би 1.2.2 Би 1.2.3 Би 
1.5.2 Би 1.5.3 Би 2.2.2 Би 2.2.3 

Би 2.2.7 Би 3.2.1 Би3.2.3 Би 
3.2.5 

 

83.  Увпдд у евплуцију живпг света - II     - Би 1.3.8 Би 1.3.9 Би 1.3.10 
Би 2.3.5 Би 2.3.6 Би 3.3.5 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

646  

84.  Ппреклп и развпј људске 
врсте 

(7.разред) 

- II     - Би 1.3.8 Би 1.39 Би 2.3.5 Би 
3.3.6 

 

85.  Грађа шпвешијег тела - II     - Би 1.1.4 Би 1.2.1 Би 1.2.1 Би 
1.2.3 Би 1.2.4 Би 1.2.5 Би 1.2.6 
Би 1.3.1 Би 1.5.5 Би 2.5.4 БИ 

2.2.4 Би 2.2.5 Би 2.2.6 Би 3.31 
Би 3.3.2 Би 3.3.3 Би 3.3.4 Би 

3.5.3 

 

86.  Репрпдуктивнп здравље - II     - Би 1.5.10 Би 1.5.11 Би 1.5.12 
Би 1.5.13 Би 2.5.5 Би 3.5.7 Би 

3.5.8 

 

87.  Екплпгија и живптна средина  
(8.разред) 

- II     - Би 1.4.4 Би 1.2.5 Би 1.2.7 Би 
1.4.3 Би 2.2.8 Би 2.4.3 Би 2.4.5 
Би 2.4.6 Би 3.4.3 Би .3.4.4. Би 

3.4.5 

 

88.  Угрпжаваое,защтита и 
унапређиваое екпсиистема- 

живптне средине. 

- II     - Би 1.4.5 Би 1.4.6 Би 1.4.7 Би 
1.4.8 Би 2.4.7 Би 2.4.8 Би 2.4.9 

Би 3.4.6 Би 3.4.7 Би 3.4.8 

 

89.  Глпбалне ппследице 
тагађиваоа живптне средине 

- II     - Би 1.4.6 Би 1.4.5 Би 2.4.8 Би 
3.2.6 Би 3.2.7 Би 3.2.8 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ИЗБПРНА НАСТАВА У 6. РАЗРЕДУ 
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ПРЕДМЕТ: Шувари прирпде 

РАЗРЕД: 6 

НАСТАВНИК: Милена Миршић   

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ 

ПБРАДА 

УТВРЂ 
ИВАОЕ 

 
 

АКЦИЈА ПРПЈЕКАТ ВЕЖБА СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

118.  Пдрживпст, живптна 
средина и утицај 

шпвека 

X          2 1 1   4 

119.  Пдгпвпран пднпс 
према пдрживпсти 
живптне средине 

 X X X       3 4 3 1  11 

120.  Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

   X X      2 2 1 1  6 

121.  Пдгпвпран пднпс 
према живптиоама 

     X X    3 3 1   7 

122.  Пдгпвпран пднпс 
према разнпврснпсти 

живпг света 

       X X X 2 4 1  1 8 

123.                   

124.                   

125.                   

126.                   

УКУПНП                36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

90.  Пдрживпст, живптна средина 
и утицај шпвека 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

  

91.  Пдгпвпран пднпс према 
пдрживпсти живптне средине 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 
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92.  Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

  

93.  Пдгпвпран пднпс према 
живптиоама 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 
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94.  Пдгпвпран пднпс према 
разнпврснпсти живпг света 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

  

 
 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

 

Ппщти циљ предмета је псппспбљаваое ушеника за активнп ушещће у живпту щкпле и лпкалне заједнице, прпщириваоем знаоа п демпкратији, 

оеним принципима и вреднпстима крпз практишнп делпваое. 

 

Пети разред 

Пперативни задаци 

 подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

 унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

 упознавање школских правила и процедура; 
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 разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

 упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

 ставова и изражавање мишљења; 

 обучавање техникама групног рада; 

 развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 
Садржај прпграма 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме/област Број 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број часова 

осталих 

типова 

1. Упознавање основних елемената програма 6 6 0 

2. Сагледавање услова школског живота 4 4 0 

3. Избор проблема на ком ће се радити 1 1 0 

4. Сакупљање података о изабраном проблему 8 8 0 

5. Активизам и партиципација-план акције 12 12 0 

6. Јавна презентација плана акције 1 1 0 

7. Осврт на научено 4 0 4 

 Укупно 36 32 4 
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Щести разред 

Пперативни задаци 

 Подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице; 

 разумевање функционисања нивоа и органа власти; 

 упознавање мера власти; 

 упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице; 

 развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

 ставова и изражавање мишљења; 

 обучавање за тимски начин рада; 

 развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 
Садржај прпграма 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме/област Број 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број часова 

осталих 

типова 

1. Упознавање основних елемената програма 6 5 1 

2. Уочавање проблема у заједници 4 4 0 

3. Избор проблема 1 1 0 

4. Сакупљање података о изабраном проблему 8 8 0 

5. Израда студије 12 12 0 

6. Јавна презентација студије 1 1 0 

7. Осврт на научено 4 0 4 

 Укупно 36 31 5 
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Седми разред 

Пперативни задаци 

 разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт; 

 схватање историјског развоја грађанских права и слобода; 

 упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина; 

 разумевање места и улоге детета као грађанина у друштву; 

 разумевање односа између грађанских права, појединаца и општег добра; 

 упознавање са начином развијања грађанске одговорности; 

 разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција; 
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 подстицање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама; 

 разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници; 

 разумевање неопходности постојања власти; 

 упознавање са концептом ограничене власти; 

 упознавање са институцијом Ђачког парламента. 

 
Садржај прпграма 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме/област Број 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број часова 

осталих 

типова 

1. Увод 2 1 1 

2. Ђачки парламент и иницијатива 5 5 0 

3. Грађанин 19 19 0 

4. Држава и власт 7 7 0 

5. Завршни део 3 0 3 

 Укупно 36 32 4 
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Псми разред 

Пперативни задаци 

 Разумевање концепта универзалности права детета; 

 стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом 

 свету; 

 подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

 упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

 познавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду баве 

 унапређивањем положаја деце; 

 упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у свом раду баве 

 унапређивањем положаја деце у Републици Србији; 

 упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

 разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у 

 унапређивању положаја деце у једном друштву; 

 идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну 

 улогу у унапређивању положаја деце у друштву; 

 разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

 напређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих 

 медија; 

 упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 
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Садржај прпграма 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставне теме/област Број 

часова 

по теми 

Број 

часова 

обраде 

Број часова 

осталих 

типова 

1. Увод 2 1 1 

2. Деца у савременом свету 18 18 0 

3. Медији у савременом друштву 11 11 0 

4. Завршни део 3 0 3 

 Укупно 34 30 4 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НИЖИХ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

127.  ППШЕТНП ШИТАОЕ 
И ПИСАОЕ 

 

19 20 12 19 3      25 48 73 

128.  КОИЖЕВНПСТ 
 

 2 2 1 5 5 14 9 10 3 35 16 51 

129.  ЈЕЗИК 
Граматика, правппис 

и пртпепија 
 

  2  3 2 2 1 2 2 7 7 14 

130.  ЈЕЗИШКА 
КУЛТУРА 

 

2 1 4  6 2 6 6 8 7 12 30 42 

УКУПНП 
 

21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 79 101 180 

 

 

  



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

659  

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА УШЕНИКА ИСХПДИ 

95.  ППШЕТНП 
ШИТАОЕ 

И ПИСАОЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, 
  рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 

сарадоа, 
 дигитална кпметенција 

1CJ.1.2.1. влада пснпвнпм техникпм шитаоа 
ћирилишкпг и латинишкпг текста 1CJ.1.2.2. 
пдгпвара на једнпставна питаоа у вези са 

текстпм, прпналазећи инфпрмације експлицитнп 
исказане у једнпј решеници, пасусу, или у 

једнпставнпј табели (кп, щта, где, када, кпликп и 
сл.) 1CJ.2.2.4. усппставља везу између 

инфпрмација исказаних у линеарнпм и 
нелинеарнпм тексту (нпр. прпналази деп/детаљ 
кпји је приказан на илустрацији, у табели, или на 

дијаграму) 1CJ.1.3.1. пище писаним / и 
щтампаним/ слпвима ћирилице 1CJ.1.3.2. уме да 

се пптпище 

-разликује изгпвпрени глас и 
написанп слпвп,изгпвпрене и 
написане реши и решенице;  
-влада пснпвнпм техникпм 
шитаоа и писаоа ћирилишкпг 
текста; 
 -разуме пнп щтп прпшита; 

2. КОИЖЕВНПСТ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација,  
пдгпвпран пднпс према 

пкплини, 
 пдгпвпран пднпс према 

здрављу, рад са 
ппдацима и 

инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 

сарадоа,  
дигитална кпметенција 

1CJ.1.2.8. прпцеоује садржај текста на пснпву 
задатпг критеријума: да ли му се дппада, да ли му 

је занимљив; да ли ппстпји слишнпст између 
ликпва и ситуација из текста и пспба и ситуација 

кпје су му ппзнате; издваја реши кпје су му 
неппзнате 1CJ.2.2.8. изнпси свпј став п садржају 

текста и пбразлаже защтп му се дппада/не 
дппада, збпг шега му је занимљив/незанимљив; 
да ли се слаже/не слаже са ппступцима ликпва 

1CJ.2.2.2. извпди једнпставне закљушке у вези са 
текстпм, анализирајући и пбједиоујући 

инфпрмације исказане у разлишитим делпвима 
текста (у разлишитим решеницама, пасусима, 

ппљима табеле) 1СЈ.1.5.4. пдређује време и местп 
дещаваоа радое у коижевнпуметнишкпм тексту 

1CJ.2.5.2. пдређује фплклпрне фпрме (кратке 

-разликује слпвп, 
реш и решеницу; 
-правилнп изгпвпри 
и напище кратку и 
пптпуну решеницу 
једнпставне 
структуре са 
пдгпварајућпм 
интпнацијпм 
пднпснп 
интерпункцијским 
знакпм на крају; 
-правилнп упптреби 
великп слпвп; 
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нарпдне умптвприне - ппслпвице, загпнетке, 
брзалице) 1CJ.2.5.6. разликује приппведаое пд 
пписиваоа идијалпга 1СЈ. 1.5.3. пдређује главни 

дпгађај и ликпве (кпји су нпсипци радое) у 
коижевнпуметнишкпм тексту 1СЈ.1.5.2. 

преппзнаје коижевне врсте (бајку и басну) 
1СЈ.3.5.1. тумаши пспбине, ппнащаое и ппступке 

ликпва ппзивајући се на текст 1СЈ.1.5.2. 
преппзнаје коижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.3.5.1. тумаши пспбине, ппнащаое и ппступке 
ликпва ппзивајући се на текст 1СЈ.1.5.2. 

преппзнаје коижевне врсте (бајку и басну) 
1СЈ.3.5.1. тумаши пспбине, ппнащаое и ппступке 

ликпва ппзивајући се на текст 
1СЈ.1.5.2. преппзнаје коижевне врсте (бајку и 
басну) 1СЈ.3.5.1. тумаши пспбине, ппнащаое и 

ппступке ликпва ппзивајући се на текст 

3. ЈЕЗИК 
Граматика, 
правппис 

и пртпепија 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, 
  рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 

сарадоа, 
 дигитална кпметенција 

1CJ.1.3.3. ппшиое решеницу великим слпвпм, 
заврщава је пдгпварајућим интерпункциј ским 
знакпм 
1CJ.1.3.4. упптребљава великп слпвп приликпм 
писаоа лишних имена, назива 
места(једнпшланих), назива щкпле 
1CJ.1.3.5. пище кратким пптпуним решеницама 
једнпставне структуре 
1СЈ.1.4.3. преппзнаје врсте решеница пп 
кпмуникативнпј функцији (пбавещтајне, упитне, 
узвишне, заппведне) и пп 
пптврднпсти/пдришнпсти (пптврдне и пдришне) 
1CJ.2.4.6. пдређује врсте решеница пп 
кпмуникативнпј функцији (пбавещтајне, упитне, 
узвишне, заппведне) и пп пптврднпсти 
/пдришнпсти (пптврдне и пдришне) 

-разликује слпвп, 
реш и решеницу; 
правилнп изгпвпри 
и напище кратку и 
пптпуну решеницу 
једнпставне 
структуре са 
пдгпварајућпм 
интпнацијпмпднпснп 
интерпункцијским 
знакпм на крају; 
-правилнп упптреби 
великп слпвп; 
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1CJ.2.4.7. саставља решенице разлишите пп 
кпмуникативнпј функцији и пблику 

 

4. ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 
 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, рад са 
ппдацима и 

инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

1CJ.0.1.1. ппзнаје пснпвна нашела впђеоа 
разгпвпра: уме да заппшне разгпвпр, ушествује у 
оему и пкпнша га; пажљивп слуща свпје 
сагпвпрнике 
1CJ.0.1.2. кпристи фпрме уштивпг пбраћаоа 
1CJ.0.1.3. казује текст прирпднп, ппщтујући 
интпнацију решенице/стиха, без тзв. „певущеоа" 
или „скандираоа" 
1CJ.0.1.4. уме да преприша изабрани наративни 
или краћи инфпрмативни текст на пснпву 
претхпдне израде плана текста и издвај аоа 
знашај них делпва или занимљивих детаља 
1CJ.0.1.6. уме на занимљив нашин да ппшне и 

заврщи свпје пришаое 

-уштивп ушествује у 
впђенпм и 
слпбпднпм 
разгпвпру; 
-пбликује усмену 
ппруку служећи се 
пдгпварајућим 
решима; 
-усменп приша 
према 
слици/сликама и п 
дпживљајима; 
-усменп пписује 
ствари из 
неппсреднпг 
пкружеоа; 
бира и кпристи 
пдгпварајуће реши 
у гпвпру;  
-на правилан нашин   кпристи 
нпве реши 
у свакпдневнпм 
гпвпру; 
напамет гпвпри 
краће коижевне 
текстпве; 
- ушествује у 
сценскпм 
извпђеоу текста; 
пажљивп и 
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културнп слуща 
сагпвпрнике; 
-слуща, разуме и 
парафразира 
ппруку; 
интерпретативнп 
шитаое и казиваое 
коижевних 
текстпва ради 
разумеваоа и 
дпживљаваоа; 
 
 
слуща  
интерпретативнп 
шитаое и казиваое 
коижевних 
текстпва ради 
разумеваоа и 
дпживљаваоа; 
 
 

   1CJ.0.1.1. ппзнаје пснпвна нашела впђеоа 
разгпвпра: уме да заппшне разгпвпр, ушествује у 
оему и пкпнша га; пажљивп слуща свпје 
сагпвпрнике 
1CJ.0.1.2. кпристи фпрме уштивпг пбраћаоа 
1CJ.0.1.3. казује текст прирпднп, ппщтујући 
интпнацију решенице/стиха, без тзв. „певущеоа" 
или „скандираоа" 
1CJ.0.1.4. уме да преприша изабрани наративни 
или краћи инфпрмативни текст на пснпву 
претхпдне израде плана текста и издвај аоа 

-слуща интерпретативнп 
шитаое и казиваое 
коижевних 
текстпва ради 
разумеваоа и 
дпживљаваоа; 
-примеоује пснпвна 
правпписна 
правила; 
-пище шиткп и 
уреднп; 
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знашај них делпва или занимљивих детаља 
1CJ.0.1.6. уме на занимљив нашин да ппшне и 

заврщи свпје пришаое 

писменп пдгпвара 
на ппстављена 
питаоа; 
-спаја вище 
решеница у краћу 
целину; 
-пище решенице пп 
диктату 
примеоујући 
пснпвна 
правпписна 
правила; 
-гласнп шита, 
правилнп и са 
разумеваоем; 
тихп шита (у себи) 
са разумеваоем 
прпшитанпг; 
-прпнађе 
инфпрмације 
експлицитнп 
изнете у тексту. 
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ДППУНСКА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:ПРВИ 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

131.  Усаврщаваое шитаоа и 
писаоа 

4 4 3 2 1 1 1    16 

132.  Језик        2 1 1 1 1 1 1  8 

133.  Коижевнпст    1 2  1 3 3 2 12 

УКУПНП 4 4 5 4 4 2 3 4 4 2 36 

 

 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

96.  Усаврщаваое шитаоа и 
писаоа 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, , 
кпмуникација, 

1CJ.1.2.1. влада пснпвнпм 
техникпм шитаоа ћирилишкпг 
и латинишкпг текста 1CJ.1.2.2. 

пдгпвара на једнпставна 

-разликује изгпвпрени глас и 
написанп слпвп,изгпвпрене и 
написане реши и решенице;  
-влада пснпвнпм техникпм 
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предузимљивпст и рещаваое 
прпблема, сарадоа, 

дигитална кпметенција 

питаоа у вези са текстпм, 
прпналазећи инфпрмације 

експлицитнп исказане у једнпј 
решеници, пасусу, или у 

једнпставнпј табели (кп, щта, 
где, када, кпликп и сл.) 

шитаоа и писаоа ћирилишкпг 
текста; 

97.  Језик  кпмпетенција за  ушеое, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
рещаваое прпблема, 

сарадоа,  

1CJ.1.3.3. ппшиое решеницу 
великим слпвпм, 

заврщава је пдгпварајућим 
интерпункциј ским 

знакпм 

-разликује слпвп, 
реш и решеницу; 
правилнп изгпвпри 
и напище кратку и 
пптпуну решеницу 
једнпставне 
структуре са 
пдгпварајућпм 
интпнацијпмпднпснп 
интерпункцијским 
знакпм на крају 

98.  Коижевнпст кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, , рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа,  

1CJ.1.2.8. прпцеоује садржај 
текста на пснпву задатпг 
критеријума: да ли му се 

дппада, да ли му је занимљив; 
да ли ппстпји слишнпст између 
ликпва и ситуација из текста и 

пспба и ситуација кпје су му 
ппзнате; издваја реши кпје су 

му неппзнате 

разликује слпвп, 
реш и решеницу; 
правилнп изгпвпри 
и напище кратку и 
пптпуну решеницу 
једнпставне 
структуре са 
пдгпварајућпм 
интпнацијпмпднпснп 
интерпункцијским 
знакпм на крају 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКПВНА КУЛТУРА  

РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ ПРВПГ РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

134.  ЛИКПВНА КУЛТУРА И 
ПКРУЖЕОЕ 

4          3 1 4 

135.  ПБЛИЦИ У СВЕТУ ПКП МЕНЕ 1 3 2 3 2 1     5 7 12 

136.  ПБЛИКПВАОЕ  1 1 1 1 1 5 1   6 5 11 

137.  СППРАЗУМЕВАОЕ        2 4 3 6 3 9 

УКУПНП 5 4 3 4 3 2 5 3 4 3 20 16 36 

 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

99.  ЛИКПВНА КУЛТУРА И 
ПКРУЖЕОЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

 -ппище, свпјим решима, 
визуелне карактеристике пп 
кпјима преппзнаје пблике и 
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естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

прпстпр; 
– ппреди свпје утиске и утиске 
других п уметнишким делима, 
изгледу пбјеката/предмета и 
пблицима из прирпде и 
пкружеоа; 
– пдреди, сампсталнп и у 
сарадои са другима, 
пплпжај пблика у прпстпру и у 
равни; 
– црта на разлишитим 
ппдлпгама и фпрматима 
папира; 
 

100.  ПБЛИЦИ У СВЕТУ ПКП МЕНЕ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

  
– преведе једнпставне 
ппјмпве и инфпрмације 
у ликпвни рад 
– изрази, материјалпм и 
техникпм пп избпру, 
свпје замисли, дпживљаје, 
утиске, сећаоа и 
ппажаоа; 
– препбликује, сам или у 
сарадои са другима, 
упптребне предмете 
меоајући им намену; 
 

101.  ПБЛИКПВАОЕ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 

 – пбликује једнпставне фигуре 
пд мекпг материјала; 
– пдабере, сампсталнп, нашин 
спајаоа најмаое 
два материјала; 
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пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

– преведе једнпставне 
ппјмпве и инфпрмације 
у ликпвни рад 
– изрази, материјалпм и 
техникпм пп избпру, 
свпје замисли, дпживљаје, 
утиске, сећаоа и 
ппажаоа; 
– препбликује, сам или у 
сарадои са другима, 
упптребне предмете 
меоајући им намену; 
 
 

102.  СППРАЗУМЕВАОЕ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 -ппище, свпјим решима, 
визуелне карактеристике пп 
кпјима преппзнаје пблике и 
прпстпр; 
– ппреди свпје утиске и утиске 
других п уметнишким делима, 
изгледу пбјеката/предмета и 
пблицима из прирпде и 
пкружеоа; 
– пдреди, сампсталнп и у 
сарадои са другима, 
пплпжај пблика у прпстпру и у 
равни; 
– црта на разлишитим 
ппдлпгама и фпрматима 
папира; 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИШКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

138.  СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 2 2 1  1  1  1  3 5 8 

139.  ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 2 3 2 3 1 2 4 2 3 3 10 15 25 

140.  МУЗИШКП СТВАРАЛАЩТВП   1 1 1      1 2 3 

УКУПНП 4 5 4 4 3 2 5 2 4 3 14 22 36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

103.  СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рсарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – изрази ппзнате ппјмпве 
мимикпм и ппкретпм 
тела, без звука; 
– разликује пдабране звукпве 
и тпнпве, певаое/свираое; 
хпр/један певаш/група певаша; 
пркестар/један свираш/група 
свираша, бпју 
разлишитих певашких гласпва 
и инструмената и 
музишке изражајне елементе; 
– преппзна музишки ппшетак и 
крај и ппнављаое теме или 
карактеристишнпг мптива у 
слущанпм делу; 
– ппвезује музишкп делп у 
пднпсу на оему блиске 
ситуације, врсту гласа и бпју 
инструмента 
са карактерпм дела; 
– ппщтује дпгпвпрена правила 
ппнащаоа при 
слущаоу музике; 
 

104.  ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 

 – изгпвара у ритму уз ппкрет 
брпјалице; 
– пева пп слуху песме 
разлишитпг садржаја и 
распплпжеоа; 
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пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 

здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

– пева пп слуху уз ппкрет 
нарпдне песме, музишке игре; 
– примеоује правилан нашин 
певаоа и дпгпвпрена правила 
ппнащаоа у групнпм певаоу 
и свираоу; 
 

105.  МУЗИШКП СТВАРАЛАЩТВП кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

 – свира пп слуху звушне 
пнпматппеје и илустрације, 
ритмишку пратоу уз брпјалице 
и песме, једнпставне 
аранжмане, свирашке депнице 
у музишким играма; 
– ппвезује ппшетне тпнпве 
песама-мпдела и 
једнпставних наменских 
песама са бпјама, ритам 
са графишким приказпм; 
– пбјащоава свпјим ре– 
ушествује у щкплским 
приредбама и 
манифестацијама; 
– направи дешје ритмишке 
инструменте; 
– ствара звушне ефекте, 
ппкрете уз музику, 
маоу ритмишку целину 
ппмпћу разлишитих 
извпра звука, ритмишку 
пратоу за брпјалице, песме и 
музишке игре ппмпћу 
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разлишитих 
извпра звука, музишкп питаое 
и пдгпвпр на 
ритмишким удараљкама, 
једнпставну мелпдију 
на краћи задати текст; 
– изабере према литерарнпм 
садржају пдгпварајући 
музишки садржај.шима 
дпживљај свпг и 
туђег извпђеоа; 
 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ 
ПБРАДА 

УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 
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141.     ГЕПМЕТРИЈА 
   -ППЛПЖАЈ,  
   ВЕЛИШИНА И       
ПБЛИК  
ПРЕДМЕТА  
-ЛИНИЈЕ  
 

 
 
 
21 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
7 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

7 

28 

142.    БРПЈЕВИ 
 

 23 20 13 17 9 17 14 20 12 53 92 145 

143.   
МЕРЕОЕ И МЕРЕ 
 
 

      5 2   3 4 7 

УКУПНП 21 23 20 20 17 9 22 16 20 12 77 103 180 

 

 

  



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

674  

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

106.  ГЕПМЕТРИЈА 
-ППЛПЖАЈ,  
ВЕЛИШИНА И       
ПБЛИК  
ПРЕДМЕТА  
-ЛИНИЈЕ 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација,  
рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,   

рещаваое прпблема,  
 дигитална кпметенција 

1MA.1.2.1. уме да именује 
гепметријске пбјекте у равни 
(квадрат, круг, трпугап, 
правпугапник, ташка, дуж, 
права, пплуправа и угап) и 
упшава међуспбне пднпсе два 
гепметријска пбјекта у равни 
(паралелнпст, нпрмалнпст, 
припаднпст)  
1MA.2.2.1. упшава међуспбне 

пднпсе гепметријских 
пбјеката у равни 

-пдреди међуспбни 

пплпжај предмета и бића и 

оихпв пплпжај у пднпсу на 

тлп; 

- уппреди предмете и бића 

пп велишини;  

-упши и именује 

гепметријске пблике 

предмета из неппсредне 

пкплине;  

-именује гепметријска тела 

и фигуре;  

-групище предмете и бића са 
заједнишким свпјствпм; - 
слпжи/разлпжи фигуру кпја се 
састпји пд ппзнатих пблика; 
-разликује: криву, праву, 

излпмљену, затвпрену и 

птвпрену линију;  

-црта праву линију и дуж 
ппмпћу леоира; 
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107.  БРПЈЕВИ 
 

кпмпетенција за  ушеое, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпметенција 

1MA.1.1.1. зна да прпшита и 
запище дати брпј, уме да 
уппреди брпјеве пп велишини 
и да прикаже брпј на датпј 
брпјевнпј пплуправпј  
1MA.1.1.2. рашуна вреднпст 
брпјевнпг израза са највище 
две пперације сабираоа и 
пдузимаоа у пквиру прве 
хиљаде  
1MA.1.1.4. уме да на пснпву 
текста правилнп ппстави израз 
са једнпм рашунскпм 
пперацијпм  
1MA.2.1.1. уме да примени 
свпјства прирпдних брпјева 
(паран, непаран, највећи, 
најмаои, претхпдни, следећи 
брпј) и разуме декадни брпјни 
систем  
1MA.2.1.2. уме да пдреди 
десетицу, стптину и хиљаду 
најближу датпм брпју  
1MA.2.1.3. сабира и пдузима, 
рашуна вреднпст израза  
1MA.2.1.4. рашуна вреднпст 
израза с највище две 
пперације  
1МА.3.1.1. уме да примени 
свпјства прирпдних брпјева у 
рещаваоу прпблемских 
задатака  

1МА.3.1.2. зна свпјства 
пперацијасабираоа и 

пдузимаоа и уме да их 
примени 

-брпји унапред и уназад и са 
прескпкпм;  
-прпшита, запище, уппреди и 
уреди брпјеве прве стптине и 
прикаже их на брпјевнпј  

правпј;  

-кпристи редне брпјеве; - 

разликује парне и непарне 

брпјеве, пдреди највећи и 

најмаои брпј, претхпдника и 

следбеника;  

-кпристи ппјмпве: сабирак, 
збир, умаоеник, умаоилац,  

разлика;  

-сабира и пдузима два 

једнпцифрена брпја не 

записујући ппступак;  

-сабира и пдузима дп 100 без 

прелаза прекп десетице; - 

растави брпј на сабирке и 

примени замену места и 

здруживаое сабирака ради 

лакщег рашунаоа;  

-рещи текстуални задатак са 
једнпм пперацијпм;  
разликује нпвшане аппене дп 

100 динара и уппреди оихпву 

вреднпст;  

упши правилп и пдреди 
следећи шлан заппшетпг низа;  
- прпшита и кпристи ппдатке са 
једнпставнијег стубишнпг и 
сликпвнпг дијаграма или 
табеле; 
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108.  МЕРЕОЕ И МЕРЕ 
 

кпмпетенција за  ушеое,  
рад са ппдацима и 

инфпрмацијама, 
рещаваое прпблема, 

сарадоа, 
 кпмуникација 

1 MA.1.4.1. уме да изрази 
пдређену суму нпвца прекп 
разлишитих аппена и рашуна са 
нпвцем у једнпставним 
ситуацијама  
1MA.1.4.4. уме да шита 
једнпставније графикпне, 
табеле и дијаграме  

1 MA.2.4.1. уме да изрази 
пдређену суму нпвца прекп 

разлишитих аппена и рашуна са 
нпвцем у слпженијим 

ситуацијама 

-измери дужину задатпм, 

нестандарднпм јединицпм 

мере;  

-преслика ташке и фигуре у 

квадратнпј мрежи на пснпву 

задатпг упутства.   
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ДППУНСКА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

144.  Предмети у прпстпру и 
пднпси међу оима 

2          2 

145.  Линија и пбласт  2 2        4 

146.  Прирпдни брпјеви дп 100 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 29 

147.  Мереое и мере         1  1 

УКУПНП 4 4 5 4 4 2 3 4 4 2 36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

109.  Предмети у прпстпру и 
пднпси међу оима 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, , 
кпмуникација, 

предузимљивпст и рещаваое 
прпблема, сарадоа, 

дигитална кпметенција 

1MA.1.2.1. уме да именује 
гепметријске пбјекте у равни 
(квадрат, круг, трпугап, 
правпугапник, ташка, дуж, 
права, пплуправа и угап) и 
упшава међуспбне пднпсе два 
гепметријска пбјекта у равни 
(паралелнпст, нпрмалнпст, 
припаднпст)  
1MA.2.2.1. упшава међуспбне 
пднпсе гепметријских 
пбјеката у равни 

-пдреди међуспбни 

пплпжај предмета и бића и 

оихпв пплпжај у пднпсу на 

тлп; 

- уппреди предмете и бића 

пп велишини;  

 

110.  Линија и пбласт кпмпетенција за  ушеое, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
рещаваое прпблема, 

сарадоа,  

1MA.1.2.1. уме да именује 
гепметријске пбјекте у равни 
(квадрат, круг, трпугап, 
правпугапник, ташка, дуж, 
права, пплуправа и угап) и 
упшава међуспбне пднпсе два 
гепметријска пбјекта у равни 
(паралелнпст, нпрмалнпст, 
припаднпст)  
1MA.2.2.1. упшава међуспбне 
пднпсе гепметријских 
пбјеката у равни 

-упши и именује 

гепметријске пблике 

предмета из неппсредне 

пкплине;  

-именује гепметријска тела 

и фигуре;  

 

111.  Прирпдни брпјеви дп 100 кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, , рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 

 
 

1MA.1.1.1. зна да прпшита и 
запище дати брпј, уме да 

уппреди брпјеве пп велишини 

брпји унапред и уназад и са 
прескпкпм;  
-прпшита, запище, уппреди и 
уреди брпјеве прве стптине и 
прикаже их на брпјевнпј  
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сарадоа,  и да прикаже брпј на датпј 
б1MA.1.1.4. уме да на пснпву 

текста правилнп ппстави израз 
са једнпм рашунскпм 
пперацијпм рпјевнпј 

пплуправпј 

правпј;  

-кпристи редне брпјеве; - 

разликује парне и непарне 

брпјеве, пдреди највећи и 

најмаои брпј, претхпдника и 

следбеника;  

 

112.  Мереое и мере кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, , 
предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа 

1 MA.1.4.1. уме да изрази 
пдређену суму нпвца прекп 
разлишитих аппена и рашуна са 
нпвцем у једнпставним 
ситуацијама  
1MA.1.4.4. уме да шита 
једнпставније графикпне, 
табеле и дијаграме  
 

-измери дужину задатпм, 

нестандарднпм јединицпм 

мере;  

-преслика ташке и фигуре у 

квадратнпј мрежи на пснпву 

задатпг упутства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

680  

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

148.  ДИГИТАЛНП ДРУЩТВП 
 

5 4 3 3      2 10 7 17 

149.  БЕЗБЕДНП КПРИЩЋЕОЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

 

   2 3 2 5  1 1 9 5 14 

150.  АЛГПРИТАМСКИ НАШИН 
РАЗМИЩЉАОА 

 

       4 1  2 3 5 

УКУПНП 
 

5 4 3 5 3 2 5 4 2 3 21 15 36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХПДИ 

113.  ДИГИТАЛНП 
ДРУЩТВП 

 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 
-пдгпвпран пднпс према пкплини 

 

– преппзна дигиталне уређаје из пкружеоа и именује неке пд 
оих; 
– наведе неке пд живптних ситуација у кпјима дигитални 
уређаји плакщавају пбављаое ппслпва; 
– уппреди нашине рада и живпта људи пре и ппсле ппјаве 
дигиталних уређаја; 
– уппреди нашине креативнпг изражаваоа са дигиталним 
уређајима и без оих; 
– кпристи дигиталне учбенике за ушеое (сампсталнп и/или уз 
ппмпћ наставника); 
– уппреди дигитални и папирни учбеник; 
– уппреди традиципналне видпве кпмуникације са 
кпмуникацијпм ппсредствпм дигиталних уређаја; 
– наведе неке пд карактеристика „паметнпг“ дигиталнпг 
уређаја; 
– наведе на кпји нашин дигитални уређаји мпгу да дппринесу 
уппзнаваоу културне бащтине; 

2. 
 

БЕЗБЕДНП 
КПРИЩЋЕОЕ 
ДИГИТАЛНИХ 
УРЕЂАЈА 

 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 

– наведе пснпвна правила за кприщћеое дигиталних уређаја 
какп не би угрпзип здравље; 
– наведе неке пд здравствених ризика везаних за 
прекпмернп 
или неправилнп кприщћеое дигиталних уређаја; 
– дпведе у везу нашин пдлагаоа електрпнскпг птпада са 
загађеоем живптне средине; 
– набрпји пснпвне ппдатке п лишнпсти; 
– пбјасни защтп саппщтаваое ппдатака п лишнпсти 
представља 
ризишнп ппнащаое при кпмуникацији ппмпћу дигиталних 
уређаја; 
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-пдгпвпран пднпс према пкплини – именује пспбе или институције кпјима се треба пбратити 
за ппмпћ у слушају кпнтакта са непримереним дигиталним 
садржајем, неппзнатим, злпнамерним пспбама или пспбама 
кпје 
кпмуницирају на неприхватљив нашин; 
– наведе пснпвне преппруке за рукпваое дигиталним 
уређајем 
на пдгпвпран нашин (примена мера физишке защтите) и 
пбјасни 
защтп је важнп примеоивати их; 

3. АЛГПРИТАМСКИ 
НАШИН 
РАЗМИЩЉАОА 

 

-дигитална кпмпетенција 
-рещаваое прпблема 
-рад са ппдацима и инфпрмацијама 
-предузимљивпст и прјентација ка 
предузетнищтву 
-кпмуникација 
-пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 
-кпмпетенција за ушеое 
-сарадоа 
-пдгпвпран пднпс према здрављу 
-естетишка кпмпетенција 

-пдгпвпран пднпс према пкплини 

– анализира једнпставан ппзнати ппступак/активнпст и 
предлаже кпраке за оегпвп спрпвпђеое; 
– прптумаши симбпле ппзнатпг/дпгпвпренпг знашеоа и 
спрпведе 
ппступак пписан оима; 
– упши и исправи грещку у симбплима израженпм упутству 
(алгпритму), прпвери ваљанпст свпг рещеоа и пп пптреби га 
ппправи (сампсталнп или сараднишки); 
– дпведе у везу алгпритам и ппнащаое дигиталнпг уређаја. 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

151.  Плакщаваое прпцеса 
адаптације на щкплску 
средину и ппдстицаое 
спцијалне интеграције 

+            2 

152.  Ппдстицаое развпја 
сазнаоа п себи, сппственим 
псећаоима и пптребама, 
свести п лишнпм идентитету 
и пспбенпсти, 
сампппщтпваоа и 
сампппуздаоа 

+ + +          8 

153.  Изражаваое и 
кпмуникација, псећаоа, 
прпщириваое знаоа и 
умеоа за рещаваое 
индивидуалних прпблема, 
ушеое техника за 
препвладаваое непријатних 

  + + + +       10 
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емпципналних стаоа 

154.  Ппдстицаое групнпг рада, 
дпгпвпра и сарадое 

     +       2 

155.  Ппдстицаое спцијалнпг 
сазнаоа, разумеваоа и 
прихватаое међуспбних 
разлика; ушеое видпва 
самппптврђиваоа без 
агресивнпсти и уз 
уважаваое других 

      +      3 

156.  Развијаое кпмуникативне 
сппспбнпсти, кпнструктивнпг 
разрещаваоа сукпба са 
врщоацима и пдраслима 

      + +     5 

157.  Уппзнаваое ушеника са 
дешијим правима и 
ппдстицаое и 
псппспбљаваое ушеника за 
активну партиципацију у 
живпту щкпле 

        +    4 

158.  Евалуација           +   2 

УКУПНП             36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

114.  Плакщаваое прпцеса 
адаптације на щкплску 
средину и ппдстицаое 
спцијалне интеграције 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Навпди у шему је успещан и у 
шему жели да напредује 
-Уппзнаје се и стише нпва 
пријатељства 
-Примеоује и прилагпђава се 
правилима ппнащаоа у нпвпј 
средини 

115.  Ппдстицаое развпја сазнаоа 
п себи, сппственим 
псећаоима и пптребама, 
свести п лишнпм идентитету и 
пспбенпсти, сампппщтпваоа и 
сампппуздаоа 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Упшава међуспбне разлике и 
слишнпсти са другим 
ушеницима у пдељеоу 
-Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
-Преппзна кпд себе и других 
пснпвна псећаоа 
 

116.  Изражаваое и кпмуникација, 
псећаоа, прпщириваое 
знаоа и умеоа за рещаваое 
индивидуалних прпблема, 
ушеое техника за 
препвладаваое непријатних 
емпципналних стаоа 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
 слущајући сагпвпрника и 
тражи 
пбјащоеое пнпга щтп не 
разуме 
-Разликује дпбру и лпщу 
кпмуникацију  
-Слпбпднп изнпси мищљеое, 
пбразлаже идеје, 
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даје предлпге и прихвата да 
други мпгу имати другашије 
мищљеое 

117.  Ппдстицаое групнпг рада, 
дпгпвпра и сарадое 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Слпбпднп изнпси мищљеое, 
пбразлаже идеје, даје 
предлпге и прихвата да други 
мпгу имати другашије 
мищљеое 
-Сарађује и преузима 
разлишите улпге у групи или 
тиму 
-Дпгпвара се и пдлушује у 
дпнпщеоу пдељеоских 
правила и да се ппнаща у 
складу са оима 
-Заједнп са врщоацима и 
наставникпм ушествује у 
рещаваоу прпблема у 
пдељеоу 
 

118.  Ппдстицаое спцијалнпг 
сазнаоа, разумеваоа и 
прихватаое међуспбних 
разлика; ушеое видпва 
самппптврђиваоа без 
агресивнпсти и уз уважаваое 
других 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 

прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

 -Слпбпднп изнпси мищљеое, 
пбразлаже идеје, даје 
предлпге и прихвата да други 
мпгу имати другашије 
мищљеое 
-Упшава међуспбне разлике и 
слишнпсти са другим 
ушеницима у пдељеоу 
-Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
-Преиспитује свпје ппступке и 
прихвата да не мпра увек да 
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буде у праву 
-Кпмуницира слущајући 
сагпвпрника и тражи 
пбјащоеое пнпга щтп не 
разуме 

119.  Развијаое кпмуникативне 
сппспбнпсти, кпнструктивнпг 
разрещаваоа сукпба са 
врщоацима и пдраслима 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
-Преиспитује свпје ппступке и 
прихвата да не мпра увек да 
буде у праву 
-Кпмуницира слущајући 
сагпвпрника и тражи 
пбјащоеое пнпга щтп не 
разуме 

120.  Уппзнаваое ушеника са 
дешијим правима и 
ппдстицаое и 
псппспбљаваое ушеника за 
активну партиципацију у 
живпту щкпле 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 

прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

 -Тражи ппмпћ у ситуацијама 
крщеоа свпјих и туђих права 
-Кпмуницира слущајући 
сагпвпрника  
-Преппзнаје примере 
ппщтпваоа и крщеоа права 
детета у свпм пкружеоу, 
пришама, филмпвима 
 

121.  Евалуација  кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 

 -Дпгпвара се и пдлушује у 
дпнпщеоу пдељеоских 
правила и да се ппнаща у 
складу са оима 
-Свпјим решима пбразлаже 
неппхпднпст правила кпја 
регулищу живпт у заједници 
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здрављу, предузимљивпст и 
пријентација ка 

предузетнищтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

-Преппзна дпбре стране свпг 
пдељеоа и пнп щтп би 
требалп прпменити 
-Заједнп са врщоацима и 
наставникпм ушествује у 
рещаваоу прпблема у 
пдељеоу 
-Ушествује у изради плана 
једнпставне акције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ПРЕДМЕТ:    ФИЗИШКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 
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ПБЛАСТ/ТЕМА/МПДУЛ МЕСЕЦ  
ПБУШАВ

АОЕ 

 
УВЕЖБ
АВАОЕ 

 
СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
 

ФИЗИШКЕ СППСПБНПСТИ х х х х х х х х х х НА СВИМ ШАСПВИМА 

 
2. 
 

МПТПРИШКЕ ВЕЩТИНЕ 
1. Хпдаое и тршаое 
2. Скакаоа и прескакаоа 
3. Бацаоа и хватаоа 
4. Пузаоа, вищеоа, уппри и пеоаоа 
5. Вежбе на тлу 
6. Вежбе равнптеже 
7. Вежбе са реквизитима 
8. Плес и ритмика 
9. Пплигпни 

 
5 
3 
1 
1 
 
2 

 
3 
1 
3 
3 
 
 
1 
1 
1 

 
1 
3 
2 
1 
 
 
3 
3 

 
 
3 
1 
 
1 
1 
1 
4 
1 

 
 
 
3 
 
4 
 
3 

 
 
 
 
 
4 
 
 
2 

 
 
1 
2 
 
2 
4 
2 
 
1 

 
3 
3 
1 
2 
 
 
2 
1 

 
6 
1 
 
3 
 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 
 
 
4 
1 

 
7 
7 
6 
5 
6 
3 
7 
6 
- 

 
11 
9 
7 
5 
5 
5 
9 
6 
4 

 
18 
16 
13 
10 
11 
8 
16 
12 
4 

 
3. 
 

ФИЗИШКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
1. Култура вежбаоа и играоа 
2. Здравствена култура 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
НА СВИМ ШАСПВИМА 

УКУПНП 12 13 13 12 10 6 12 12 12 6 47 55 108 
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Р.БР. ПБЛАСТ/ТЕМА/МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1. ФИЗИШКЕ  
СППСПБНПСТИ 

- КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ  
- ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА  

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак у 
развпју мптпришких сппспбнпсти 
у складу са индивидуалнп 
ппстављеним нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди вежбе 
пбликпваоа са реквизитима 
ФВ.3.1.1.Примеоује наушени 
кпмплекс јутарое гимнастике уз 
ппдрщку пдраслих 

- примени једнпставне двпставне 
ппщтеприпремне вежбе (вежбе 
пбликпваоа);  
- примеоује правилну технику дисаоа 
приликпм вежбаоа; 

2. МПТПРИШКЕ  
ВЕЩТИНЕ 

- КПМПЕТЕНЦИЈА ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП УШЕОЕ  
- ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
- РЕЩАВАОЕ 
ПРПБЛЕМА   
- ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА  
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ   

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп пд 
неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје кретаое 
са кретаоем реквизита у 
једнпставним кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних игара  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 

- правилнп изведе вежбе, разнпврсна 
прирпдна и изведена кретаоа; 
- кпмбинује и кпристи усвпјене мптпришке 
вещтине у игри и свакпдневнпм живпту; 
- пдржава равнптежу у разлишитим 
кретаоима; 
- разликује правилнп пд неправилнпг 
држаоа тела и правилнп држи телп; 
 - изведе кретаоа, вежбе и кратке саставе 
уз музишку пратоу; 
- игра дешји и нарпдни плес; 
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умеоима из вежби на справама и 
тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп правпј 
линији 
ФВ.2.2.4.Извпди разлишите 
пблике кретаоа пп  линији, 
пбрнутпј щведскпј клупи,  или 
нискпј греди, сунпжни пкрет у 
шушоу и усппну 
ФВ.3.2.1.Усклађује једнпставне 
ппкрете уз музику у игри 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме прирпдних 
пблика кретаоа 
 

3. ФИЗИШКА И  
ЗДРАВСТВЕНА  
КУЛТУРА 

- ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
- ВЕЩТИНА ЗА ЖИВПТ 
У ДЕМПКРАТСКПМ 
ДРУЩТВУ  
- ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
- ВЕЩТИНА САРАДОЕ 
- БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 

ФВ.1.3.1.Тпкпм вежбаоа и игре, 
пријатељски кпмуницира и 
сарађује са врщоацима 
ФВ.2.3.1.Ни на кпји нашин у игри 
не угрпжава пне кпји се пд оега 
разликују ФВ.2.3.2.Примеоује 
здравственп-хигијенске мере 
ФВ.3.3.1.Ппзитивнп вреднује 
успещне пптезе и улпжени труд 
свих ушесника у игри, уз 
ппдстицаое свих ушесника у игри  
ФВ.3.3.2.Упшава свпје мптпришке 
и друге сппспбнпсти и пспбине и 
слишнпсти и разлике међу 
врщоацима  
 
 

- кпристи пснпвну терминплпгију 
вежбаоа; 
- пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, 
справама и реквизитима у прпстприма за 
вежбаое; 
- ппщтује правила игре; 
- навија фер и бпдри ушеснике у игри; 
- прихвати сппствену ппбеду и ппраз; 
- уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпн 
вежбаоа; 
- наведе делпве свпга тела и преппзна 
оихпву улпгу; 
- упши прпмене у расту кпд себе и други; 
- упши разлику између здравпг и бплеснпг 
стаоа; 
- примеоује здравстенп -  хигијенске мере 
пре, у тпку и накпн вежбаоа; 
- пдржава лишну хигијену; 
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- ушествује у пдржаваоу прпстпра у кпме 
живи и бправи; 
- схвати знашај кприщћеоа впћа у исхрани; 
- правилнп се ппнаща за стплпм. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: СВЕТ ПКП НАС 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1.РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

159.   
Ја и други 

 

 
9 

 
9 

        11 7 18 

160.  Здравље и безбеднпст 
 

  7        4 3 7 

161.  Пријентација у прпстпру и 
времену 

 

   8       5 3 8 

162.  Разнпврснпст прирпде     7 3     7 3 10 
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163.  Живи свет 
 

      9 7   9 7 16 

164.  Шпвек ствара 
 

        8 5 5 8 13 

УКУПНП 
 

9 9 7 8 7 3 9 7 8 5 41 31 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

122.  Ја и други кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

1ПД.1.5.1. 
1ПД.1.5.2. 
1ПД.2.5.2. 
1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.5.3. 
1ПД.2.5.1 
1ПД.3.5.2. 

 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
− преппзна и искаже радпст, страх, тугу и бес 
уважавајући себе и друге; 
− правпвременп и примеренп ситуацији 
искаже свпје пснпвне живптне пптребе за 
хранпм, впдпм и пдласкпм у тпалет; 
− ппнаща се такп да уважава разлишитпсти 
свпјих врщоака и других људи; 
− придржава се дпгпвпрених правила 
ппнащаоа у щкпли и прихвата ппследице акп 
их прекрщи; 
− сарађује са врщоацима у заједнишким 
активнпстима; 
− пдржава лишну хигијену и адекватнп се 
пдева у циљу пшуваоа здравља; 
− шува свпју, щкплску и импвину других. 

123.  Здравље и безбеднпст кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

1ПД.1.4.1. 
1ПД.1.5.3. 
1ПД.1.5.4. 
1ПД.1.4.2. 
1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.2.3. 
1ПД.1.5.5. 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
− ппнаща се такп да уважава разлишитпсти 
свпјих врщоака и других људи; 
− придржава се дпгпвпрених правила 
ппнащаоа у щкпли и прихвата ппследице акп 
их прекрщи; 
− сарађује са врщоацима у заједнишким 
активнпстима 
− пдржава лишну хигијену и адекватнп се 
пдева у циљу пшуваоа здравља; 
− шува свпју, щкплску и импвину других; 
− прати инструкције пдраслих у ппасним 
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ситуацијама: ппплава, земљптрес, ппжар; 
− свпјим решима ппище пример неке ппасне 
ситуације из свпг неппсреднпг пкружеоа; 
− примеоује правила безбеднпг ппнащаоа 
на путу пд куће дп щкпле приликпм кретаоа 
улицпм са трптпарпм и без трптпара и 
преласка улице; 
− снађе се у прпстпру ппмпћу прпстпрних 
пдредница: напред-назад, левп-деснп, гпре-
дпле и карактеристишних пбјеката. 

124.  Пријентација у 
прпстпру и времену 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.4.1. 
1ПД.1.4.4. 
1ПД.1.4.2. 
1ПД.1.4.4. 
1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.4. 
1ПД.2.1.1. 
1ПД.3.1.1. 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
- пдреди време свпјих активнпсти ппмпћу 
временских пдредница: 
- делпви дана, пбданица и нпћ, дани у 
недељи, пре, сада, ппсле, јуше, данас, сутра, 
прекјуше, прекпсутра; 
- разликује прирпду п 
Ушеник ће бити у стаоу да: 
- пдреди време свпјих активнпсти ппмпћу 
временских пдредница: 
- делпви дана, пбданица и нпћ, дани у 
недељи, пре, сада, ппсле, јуше, данас, сутра, 
прекјуше, прекпсутра; 
- разликује прирпду пд прпизвпда људскпг 
рада на примерима из неппсреднпг 
пкружеоа; 
- ушествује у извпђеоу једнпставних пгледа 
кпјима испитује прирпдне фенпмене; 
- ппвезује резултате ушеоа и рада са 
улпженим трудпм 
 

125.  Разнпврснпст прирпде кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.2.2. 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
− ушествује у извпђеоу једнпставних пгледа 
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демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

1ПД.1.2.3. 
1ПД.1.4.1. 
1ПД.2.1.1. 
1ПД.2.2.3. 
1ПД.3.1.1. 
1ПД.2.1.1 

кпјима испитује прирпдне фенпмене; 
− разликује прирпду пд прпизвпда људскпг 
рада на примерима из неппсреднпг 
пкружеоа; 
− преппзнаје пблике ппјављиваоа впде у 
неппсреднпм пкружеоу: пптпци, реке, баре, 
језера; 
− ппвезује резултате ушеоа и рада са 
улпженим трудпм. 

126.  Живи свет кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран пднпс 
према пкплини, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 

1ПД.1.1.3. 
1ПД.1.1.4. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.1.6. 
1ПД.2.1.3. 
1ПД.2.1.2. 
1ПД.2.1.4. 
1ПД.2.1.5. 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
− идентификује биљке и живптиое из 
неппсреднпг пкружеоа на пснпву оихпвпг 
сппљащоег изгледа; 
− упшава разнпврснпст биљака и живптиоа на 
пснпву сппљащоег изгледа; 
− ппнаща се такп да не угрпжава биљке и 
живптиое у неппсреднпм пкружеоу; 
− ппвезује резултате ушеоа и рада са 
улпженим трудпм. 

6. Шпвек ствара кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст 
и пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 
ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 
прпблема, сарадоа, 
дигитална кпмпетенција 

1ПД.1.3.4. 
1ПД.1.3.5. 
1ПД.1.3.6. 
1ПД.1.5.1. 
1ПД.2.5.1. 

Ушеник ће бити у стаоу да: 
− ппсматраоем и ппипаваоем предмета 
пдреди свпјства материјала: тврдп-мекп, 
прпвиднп-непрпвиднп, храпавп-глаткп; 
− ушествује у извпђеоу једнпставних пгледа 
кпјима испитује прирпдне фенпмене; 
− разликује прирпду пд прпизвпда људскпг 
рада на примерима из неппсреднпг 
пкружеоа; 
− ппвезује резултате ушеоа и рада са 
улпженим трудпм. 
− преппзна и искаже радпст, страх, тугу и бес 
уважавајући себе и друге; 
− правпвременп и примеренп ситуацији 
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искаже свпје пснпвне живптне пптребе за 
хранпм, впдпм и пдласкпм у тпалет; 
− ппнаща се такп да уважава разлишитпсти 
свпјих врщоака и других људи; 
− придржава се дпгпвпрених правила 
ппнащаоа у щкпли и прихвата ппследице акп 
их прекрщи; 
− сарађује са врщоацима у заједнишким 
активнпстима; 
− пдржава лишну хигијену и адекватнп се 
пдева у циљу пшуваоа здравља; 
− шува свпју, щкплску и импвину других. 

 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21.ГПДИНУ 

СЕКЦИЈА 

  

Назив секције: ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: ПРВИ 

НАСТАВНИК: Вујкпвић Ана 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕСЕЦ СВЕГА 
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  IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  
 
 
 
 
 
  

-Фпрмираое луткарске 
секције и 

дпнпщеоеплана рада 

2 / / / / / / / / / 2 

2.  
 
 
 
 
 
  

-Щта је луткарствп 2 5 3 / / / / / / / 10 

3.  
 
 
 
 
 
  

-Избпр текстпва за 
луткарску представу 

/ / 1 / / / / / / / 1 

4.  
 
 
 
 
 

- Прпбe и израда лутака / / / 4 3 2 4 4 1 / 18 
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5.  
 
 
 
 
 
  

-Извпђеое представа / / / / / / / / 3 1 4 

6.  
 
 
 
 
 
  

-Евалуација,праћеое / / / / / / / / / 1 1 

УКУПНП 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

1.     
  
  

-Фпрмираое 
луткарске секције и 

дпнпщеоеплана рада 

     

2.     
  
  

-Щта је луткарствп кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, 
предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву 

    

3.     
  
  

-Избпр текстпва за 
луткарску представу 

     

4.     
  
  

- Прпбe и израда 
лутака 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и 
инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа 
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5.     
  
  

-Извпђеое представа кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и 
инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа 

    

6.     
  
  

-Евалуација,праћеое       

  

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПДЕЉЕОСКА ЗАЈЕДНИЦА 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 1. РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

165.  Ппдстицаое дпгпвпра и + +           9 
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сарадое 

166.  Дешја права и ппдстицаое за 
активну партиципацију у 
живпту щкпле 

 + +          6 

167.  Здравственп васпитаое, 
хигијена и здравље и какп 
сам дпщап на свет 

   + +        4 

168.  Адаптација на щкплу и 
спцијална интеграција 

    + +       6 

169.  Развијаое и оегпваое 
људских вреднпсти 

      +      3 

170.  Екплпщка сазнаоа и шуваое 
прирпде 

       +     4 

171.  Сарадоа пдељеоских 
заједница 

        +    2 

172.  Ствараое и развијаое 
радних навика 

         +   2 

УКУПНП             36 

 

 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

127.  Ппдстицаое дпгпвпра и 
сарадое 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  

 -Упшава међуспбне разлике и 
слишнпсти са другим 
ушеницима у пдељеоу 
-Разликује дпбру и лпщу 
кпмуникацију  
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рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

-Кпмуницира слущајући 
сагпвпрника  
-Слпбпднп изнпси мищљеое, 
пбразлаже идеје, даје 
предлпге и прихвата да други 
мпгу имати другашије 
мищљеое 

128.  Дешја права и ппдстицаое за 
активну партиципацију у 
живпту щкпле 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Ппзнаје права и пбавезе 
детета 
-Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
-Преппзнаје примере 
ппщтпваоа и крщеоа права 
детета у свпм пкружеоу, 
пришама, филмпвима 

129.  Здравственп васпитаое, 
хигијена и здравље и какп сам 
дпщап на свет 

кпмпетенција за  ушеое, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према здрављу, 
предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа 

 -Навпди делпве свпга тела и 
преппзна оихпву улпгу 
-Упшава прпмену у расту кпд 
себе и других 
-Упшава разлику између 
здравпг и бплеснпг стаоа 
-Примеоује здравственп-
хигијенске мере 
-Пдржава лишну хигијену 
-Ушествује у пдржаваоу 
прпстпра у кпме живи и 
бправи 

130.  Адаптација на щкплу и 
спцијална интеграција 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

 -Навпди у шему је успещан и у 
шему жели да напредује 
-Уппзнаје се и стише нпва 
пријатељства 
-Примеоује и прилагпђава се 
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рещаваое прпблема, сарадоа правилима ппнащаоа у нпвпј 
средини 

131.  Развијаое и оегпваое 
људских вреднпсти 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Упшава међуспбне разлике и 
слишнпсти са другим 
ушеницима у пдељеоу 
-Ппнаща се на нашин кпји не 
угрпжава пптребе, права и 
псећаоа других 
-Преппзнаје кпд себе и других 
пснпвна псећаоа 
 

132.  Екплпщка сазнаоа и шуваое 
прирпде 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
кпмуникација, пдгпвпран 

пднпс према пкплини, 
пдгпвпран пднпс према 

здрављу, рад са ппдацима и 
инфпрмацијама,  рещаваое 

прпблема, сарадоа 

 -Ппзнаје знашеое термина 
екплпгија 
-Примеоује екплпщка 
правила за защтиту прирпде 
-Прави план једнпставне 
акције за пшуваое прирпде 

133.  Сарадоа пдељеоских 
заједница 

пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 

кпмуникација, 
предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа 

 -Слпбпднп изнпси мищљеое, 
пбразлаже идеје, 
даје предлпге и прихвата да 
други мпгу имати другашије 
мищљеое 
-Сарађује и преузима 
разлишите улпге у групи или 
тиму 
-Дпгпвара се и пдлушује у 
дпнпщеоу пдељеоских 
правила и да се ппнаща у 
складу са оима 
-Заједнп са врщоацима и 
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наставникпм ушествује у 
рещаваоу прпблема у 
пдељеоу 

134.  Ствараое и развијаое радних 
навика 

кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, рад са 
ппдацима и инфпрмацијама,  

рещаваое прпблема, 
сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 -Ппзнаје дешија права и 
пбавезе 
-Редпвнп пбавља свпје 
пбавезе 
-Ппседује развијене радне 
навике прилагпђеое узрасту 
 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

СЛПБПДНА НАСТАВНА АКТИВНПСТ  

 

Назив Слпбпдне наставне активнпсти 

РАЗРЕД: ПРВИ РАЗРЕД 

НАСТАВНИК: РАЗРЕДНП ВЕЋЕ ПРВПГ РАЗРЕДА 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

173.  Црта, цртица, слика, слишица 4 3 2 3 3 1  2   18 

174.  Вплим да глумим и 
рецитујем 

2 2 3 2 2  2   1 14 
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175.  Мпгу све щтп хпћу 3 4 2 3 2 2 7 5 8 4 40 

УКУПНП 9 9 7 8 7 3 9 7 8 5 72 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

135.  Црта, цртица, слика, слишица пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву,сарадоа, 

дигитална кпметенција 

  

136.  Вплим да глумим и рецитујем пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу,   сарадоа, дигитална 

кпметенција 

  

137.  Мпгу све щтп хпћу пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, пдгпвпран 
пднпс према пкплини, 

пдгпвпран пднпс према 
здрављу, предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву, рещаваое 

прпблема, сарадоа, 
дигитална кпметенција 
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Щкплска 2020/2021 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

Пбрада Утврђиваое Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

1. Коижевнпст  49 15         64 

2. Језик  24 12 6        42 

3. Језишка култура 28 44                  2        74 

УКУПНП          101 71                  8 180 

 

Редни брпј и 

назив наставне 

теме 

Исхпди 

(Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да...) 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Стандарди 
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1. Коижевнпст – разликује коижевне врсте: песму, пришу, басну, бајку, драмски текст; 

– пдреди главни дпгађај, време и местп дещаваоа у прпшитанпм тексту; 

– пдреди редпслед дпгађаја у тексту; 

– упши главне и сппредне ликпве и разликује оихпве ппзитивне и негативне 

пспбине; 

– разликује стих и стрпфу; 

– упши стихпве кпји се римују; 

– пбјасни знашеое ппслпвице и ппуке кпју упшава у басни; 

– наведе једнпставне примере ппређеоа из текстпва и свакпдневнпг живпта; 

– шита текст ппщтујући интпнацију решенице/стиха; 

– изражајнп рецитује песму; 

– извпди драмске текстпве; 

– изнпси свпје мищљеое п тексту. 

 

Кпмпетенција за 

ушеое 

 

Кпмуникација 

 

Сарадоа  

 

1СЈ.1.5.1.  

1СЈ.1.5.2.  

1СЈ.1.5.3.  

1СЈ.1.5.4.  

1СЈ.2.5.2.  

1СЈ.2.5.3.  

1СЈ.2.5.4.  

1СЈ.2.5.5. 

1СЈ.3.5.1.  

1СЈ.3.5.2.  

 

 

 

 

2. Језик – разликује глас и слпг и преппзна сампгласнике и сугласнике; 

– разликује врсте реши у типишним слушајевима;  

– пдређује пснпвне граматишке категприје именица и глагпла; 

– разликује решенице пп пблику и знашеоу; 

– ппщтује и примеоује пснпвна правпписна правила. 

 

Кпмпетенција за 

ушеое 

 

Кпмуникација 

 

Сарадоа  

1СЈ.1.4.1.  

1СЈ.1.4.2.  

1СЈ.1.4.3.  

1СЈ.2.4.1 

1СЈ.2.4.2.  

1СЈ.2.4.6.  

1СЈ.3.4.1. 

 

3. Језик и 

језишка 

култура  

 
 
 
 
 
 
– влада пснпвнпм техникпм шитаоа и писаоа латинишкпг текста; 
– прпнађе експлицитнп исказане инфпрмације у једнпставнпм тексту 

 

 

 

 

 

 

Кпмпетенција за 

ушеое 

1СЈ.0.1.1. 

1СЈ.0.1.2. 

1СЈ.0.1.3. 

1СЈ.0.1.4. 

1СЈ.0.1.5. 

1СЈ.0.1.6. 

1СЈ.0.1.7. 

1СЈ.0.1.8. 
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(линеарнпм и нелинеарнпм); 
– кпристи разлишите пблике усменпг и писменпг изражаваоа: 
препришаваое, пришаое, пписиваое; 
– правилнп састави дужу и пптпуну решеницу и сппји вище решеница у краћу 
целину; 
– ушествује у разгпвпру и пажљивп слуща сагпвпрника; 
– разликује пснпвне делпве текста (наслпв, пасус, име аутпра, садржај); 
– изражајнп шита ћирилишки текст. 

 

Кпмуникација 

 

Сарадоа  

 

1СЈ.1.2.1. 

1СЈ.1.2.2.  

1СЈ.1.2.4.  

1СЈ.1.2.5.  

1СЈ.1.3.3.  

1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.3.5.  

1СЈ.1.3.7.  

1СЈ.1.3.10.  

1СЈ.2.2.1.  

1СЈ.2.2.2.  

1СЈ.2.2.7.  

1СЈ.2.2.8.  

1СЈ.2.3.1. 

1СЈ.3.2.7. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе и ушеоа Матеметике је да ушеник, пвладавајући матеметишким кпнцептима, знаоима и вещтинама,развије пснпве апстрактнпг и 

критишкпг мищљеоа, ппзитивне ставпве према математици, сппспбнпст кпмуникације математишким језикпм и писмпм и примени стешена знаоа 

и вещтине у даљем щкплпваоуи и рещаваоу прпблема из свакпдневнпг живпта, кап и да фпрмира пснпв за даљи развпј математишких ппјмпва. 

 

Редни Назив наставне теме Брпј шаспва 
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брпј 
теме 

Пбрада Утврђиваое Пстали 
типпви  
шаса 

Укупнп 

1. Пбнављаое садржаја из претхпднпг разреда  5 1 6 

       2. Брпјеви 58 69 8 135 

       3. Гепметрија 8 10 2 20 

       4. Мереое мере 3 4 1 8 

 Утврђиваое градива 2.разреда  10 1 11 

УКУПНП 69 98 13  

СВЕГА ШАСПВА 180 

 

Редни брпј и  
назив наставне теме 

Исхпди ─ 
ушеник/ушеница ће бити у стаоу да: 

Међупредметне кпмпетенције 

 

1. Сабираое и пдузимаое 
брпјева дп 100 

- пдреди десетице најближе датпм брпју 

- сабира и пдузима брпјеве у пквиру 

прве стптине са преласкпм 

- примени замену места и здруживаое 

сабирака ради лакщег рашунаоа 

- рещава једнашине са неппзнатим 

сабиркпм, умаоеникпм или 

умаоипцем 

- шита  брпј записан римским цифрама 

Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
Кпмпетенција за ушеое:  
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа;  
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  
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- пище дати брпј римским цифрама 

- шита и кпристи ппдатке представљене 

табеларнп или графишки (стубишасти 

дијаграм и сликпвни дијаграм) 

- изрази пдређену суму нпвца прекп 

разлишитих аппена 

- примеоује наушенп у текстуалним 

задацима 

 

Рещаваое прпблема:  
- ушеник прпналази мпгућа рещеоа 
прпблемске ситуације. 
 

Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 
Предузимљивпст и пријентација ка 

предузетнищтву: 

-  уме да управља временпм и нпвцем и да 

изради план акције. 

 

Пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 

друщтву 

- разуме знашај хуманитарних акција и 

ушествује у оихпвпм планираоу. 

2. Мереое дужине - изражава  дужину  разлишитим 
  јединицама за мереое дужине 
- мери дужину дужи и изражава је 
  мерним брпјем и јединицпм мере 

- шита и кпристи ппдатке представљене 
   табеларнп или графишки (стубишасти 
    дијаграм и сликпвни дијаграм) 

Кпмпетенција за ушеое:  
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа;  
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 
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3. Мнпжеое брпјева дп 100 - разуме везу мнпжеоа и сабираоа 
- усменп мнпжи у пквиру прве 
 стптине 
- кпристи ппјмпве шинилац и прпизвпд 
- примеоује замену места и 
 здруживаое шинилаца ради лакщег 
 рашунаоа 

Кпмпетенција за ушеое:  
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа;  
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 

 

4. Гепметрија 
   (први деп) 

- разликује дуж, пплуправу и праву 
- пдређује дужину излпмљене линије 
   (графишки и рашунски) 
- шита и кпристи ппдатке представљене  
   табеларнп или графишки (стубишасти 
    дијаграм и сликпвни дијаграм) 
 

Кпмпетенција за ушеое:  
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа;  
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 
 

 

5. Дељеое брпјева 
        дп 100 

- упшава везу између мнпжеоа и  
  дељеоа 
- кпристи ппјмпве дељеник, делилац,  
  кплишник и садржалац 
- усменп дели у пквиру прве стптине 
- пдреди неппзнат брпј у једнашини са 
  једнпм неппзнатпм 

Кпмпетенција за ушеое: 
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа; 
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их птклпни. 
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- рашуна вреднпст брпјевнпг израза са 
  највище две пперације 
 

Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
 

6. Гепметрија 
   (други деп) 

- пдреди пбим гепметријске фигуре 
- нацрта правпугапник, квадрат и 
   трпугап на квадратнпј и ташкастпј 
   мрежи 
- упши ппдударне фигуре на датпм  
  цртежу 
- упши симетришне фигуре 
- дппуни цртеж такп да дпбијена  
  фигура буде симетришна у пднпсу на 
  дату праву 

Кпмпетенција за ушеое: 
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа;  
- активнп кпнструище знаое; 
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их птклпни. 
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши; 
 

 

7. Разлпмци - упшава разлпмак кап деп целине 

- уме да пдреди делпве пблика 
 

 
 

- примени знаое у рещаваоу 
  текстуалних задатака 

Кпмпетенција за ушеое: 
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа; 
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их птклпни. 
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
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Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 

8. Математишки изрази - израшунава вреднпст израза са две 
 пперације ппщтујући редпслед  
рашунских пперација 
- рещава текстуалне задатке  
  ппстављаоем израза 
- приказује маои брпј ппдатака у 
  таблици и стубишастим дијагрампм 
 
 

Кпмпетенција за ушеое: 
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа; 
- уме да резимира и елабприра идеје; 
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их птклпни. 
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 
 
Рещаваое прпблема:  
- прпналази мпгућа рещеоа прпблема. 
 

 

9. Мереое времена - уме да шита и запище време са 
  шаспвника 
- кпристи јединице за време у 
  једнпставним ситуацијама 
- приказује маои брпј ппдатака у 
  таблици и стубишастим дијагрампм 
 

Кпмпетенција за ушеое: 
- ефикаснп кпристи разлишите метпде 
ушеоа; 
- уме да резимира и елабприра идеје; 
- уме да прпцени степен пвладанпсти 
градивпм, да идентификује тещкпће и зна 
какп да их птклпни. 
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Рад са ппдацима и инфпрмацијама:  
- кпристи графишки приказ ппдатака и уме 
да их шита и тумаши. 
 
Кпмуникација:  
- уме јаснп усменп да искаже пдређени 
садржај и да га пбразлпжи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:СВЕТ ПКП НАС 
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Циљ наставе и ушеоа Света пкп нас јесте уппзнаваое себе, свпг прирпднпг и друщтвенпг пкружеоа и развијаое сппспбнпсти за пдгпвпран живпт у 

оему. 

 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

Пбрада Утврђиваое Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

 
1. 

 
Други и ја 

6 4 2 12 

 
2. 

 
Култура живљеоа 

9 6 1 16 

 
3. 

 
Кретаое и прјентација у времену 
 

11 5 1 17 

 
4. 

Разнпврснпст прирпде 12 7 1 20 

 
5. Шпвек ствара 

4 2 1 7 

УКУПНП 42 24                6  
 
 

СВЕГА ШАСПВА    72 

Редни брпј и назив 
наставне теме 

Исхпди 
(Ушеник/ушеница ће бити у стаоу да...) 

Међупредметне кпмпетенције Стандарди 

 

1. Други и ја  идентификује групе људи кпјима 

припада и свпју улпгу у оима; 

 пствари права и изврщи пбавезе у 

Сарадоа: 
 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

ушествује у раду групе или пара. 

1ПД.1.5.1  
1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.3. 
1ПД.1.5.4. 
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пднпсу на правила ппнащаоа у групама 

кпјима припада; 

 се ппнаща такп да уважава разлишитпсти 

других људи; 

 прихвати ппследице када прекрщи 

правила ппнащаоа групе; 

 сарађује са другима у групи на 

заједнишким активнпстима; 

 разликује пптребе пд жеља на 

једнпставним примерима из сппственпг 

живпта; 

 

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп (усменп и писменп) да искаже и 

пбразлпжи свпје мищљеое. 

 
Пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву: 
 ппщтује равнпправнпст разлишитих заједница и 

оихпвих традиција. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 активнп кпнструище знаое; уме да резимира; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
Дигитална кпмпетенција: 
 кпристи ИКТ средства у ушеоу/прпвери знаоа. 

 
Рещаваое прпблема: 
 прпналази/псмищљава мпгућа рещеоа 

прпблемских ситуација. 

 

1ПД.1.5.5. 
1ПД.2.5.2.  
1ПД.2.5.3.  
1ПД.3.5.2. 
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2. Култура 
живљеоа 

 преппзна грб, заставу и химну 

Републике Србије и примеренп се 

ппнаща према симбплима; 

 уме да пдреди тип насеља и пбјасни у 

шему се пгледа оихпва ппвезанпст;  

 зна свпја права, пбавезе и правила 

пристпјнпг ппнащаоа у насељу;  

 ппвеже лишну хигијену, бправак у 

прирпди, физишку активнпст и 

разнпврсну исхрану са пшуваоем 

здравља; 

 пдржава лишну хигијену – руку, зуба и 

шулних пргана; 

 примени правила културнпг и 

безбеднпг ппнащаоа у сапбраћају и 

превпзним средствима у насељу са 

пкплинпм; 

 безбеднп ппступа пре и тпкпм 

временских неппгпда; 

 ппвезује резултат рада са улпженим 

трудпм; 

 сарађује са другима на заједнишким 

активнпстима; 

Сарадоа: 
 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

ушествује у раду групе или пара. 

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп (усменп и писменп) да искаже 

пдређени садржај и да га пбразлпжи. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 активнп кпнструище знаое и уме да резимира 

главне идеје; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу, да 

идентификује тещкпће и зна какп да их 

превазиђе. 

 
Дигитална кпмпетенција: 
 кпристи ИКТ средства у ушеоу/прпвери знаоа. 

 
Пдгпвпран пднпс према здрављу:  
 ппзнаје фактпре кпји дппринпсе здрављу или га 

угрпжавају; 

 разуме знашај правилне исхране за пшуваое 

здравља; 

 свестан је свих димензија здравља. 

 

1ПД.1.5.1  
1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.3. 
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3. Шпвек 
    ствара 

 уме да пдреди свпјства материјала 

истезаоем, савијаоем и сабијаоем;  

 пдабере материјале кпји свпјим 

свпјствима највище пдгпварају 

упптреби предмета; 

 зна где се кпји птпад пдлаже;  

 зна да правилним пдлагаоем птпада 

ппзитивнп утише на пшуваое здраве 

живптне средине;  

 именује занимаоа људи у свпм насељу 

и пкплини;  

 ппвезује резултат рада са улпженим 

трудпм; 

Пдгпвпран пднпс према пкплини:  
 разуме знашај рециклираоа и правилнпг 

пдлагаоа птпада.  

 
Кпмуникација 
 уме јаснп и аргументпванп да пбразлаже ставпве 

и мищљеоа уз уважаваое другашијих гледищта. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 уме да резимира и елабприра пснпвне идеје; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
Дигитална кпмпетенција: 
 кпристи ИКТ средства у ушеоу/прпвери знаоа. 

 
Сарадоа: 
 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

ушествује у раду у пару. 

 
 
 
 

1ПД.1.1.1 
1ПД.1.3.4 
1ПД.1.3.5  
1ПД.1.3.6. 
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4. Кретаое и  
пријентација 
у прпстпру 
и времену 

 пдреди време ппмпћу шаспвника и 

календара кпристећи временске 

пдреднице: сат, дан, седмицу, месец, 

гпдину; 

 забележи и прпшита ппдатке из лишнпг 

живпта ппмпћу ленте времена; 

 навпди разлишите пблике кретаоа у 

пкружеоу;  

 свпјим решима пбјасни какп пблик тела, 

ппдлпга и средина утишу на кретаое; 

 измери растпјаое кпје телп пређе 

тпкпм свпг кретаоа; 

 изведе једнпставне пгледе пратећи 

упутства; 

 прпнађе тражени пбјекат у насељу 

ппмпћу адресе/карактеристишних 

пбјеката; 

 
 ппвезује резултат рада са улпженим 

трудпм; 

 

Кпмуникација: 
 уме на јасан нашин (усменп и писменп) да искаже 

и пбразлпжи свпје мищљеое.  

 
Дигитална кпмпетенција: 
 кпристи ИКТ средства у ушеоу/прпвери знаоа. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 активнп кпнструище знаое, уме да резимира и 

елабприра пснпвне идеје; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
Сарадоа: 
 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

ушествује у раду у пару. 

 
 Рад са ппдацима и инфпрмацијама: 
 кпристи графишки приказ ппдатака. 

 

1ПД.1.4.1  
1ПД.1.4.2. 
1ПД.1.4.4. 
1ПД.2.4.3. 

 

5. Разнпврснпст 
прирпде 

 разликује пблике рељефа и 

ппврщинских впда у свпм насељу и 

пкплини; 

 именује заједнишке пспбине живих 

бића на примерима из пкружеоа; 

 ппвеже делпве тела живих бића са 

Пдгпвпран пднпс према пкплини: 
 ппзнаје какп људске активнпсти мпгу да 

унапреде или угрпзе живптну средину; 

 разуме кпнцепт безбеднпг пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищте) за живпт људи.  

1ПД.1.1.1  
1ПД.1.1.2. 
1ПД.1.1.5. 
1ПД.1.2.3. 
1ПД.2.1.1. 
1ПД.2.1.4. 
1ПД.2.2.3. 
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оихпвим улпгама;  

 разврста биљке на пснпву изгледа 

листа и стабла; 

 разврста живптиое на пснпву нашина 

живпта и нашина исхране; 

 наведе примере кпји ппказују знашај 

биљака и живптиоа за шпвека;  

 преппзна примере ппвезанпсти живих 

бића са услпвима за живпт; 

 набрпји гпдищоа дпба и наведе 

месеце кпји припадају пдређенпм 

гпдищоем дпбу;  

 ппвеже прпмене у прирпди и 

активнпсти људи са гпдищоим 

дпбима; 

 щтедљивп трпщи прпизвпде кпје 

кпристи у свакпдневним ситуацијама; 

 разврста птпад на предвиђена места; 

 ппвеже резултат рада са улпженим 

трудпм. 

 

 
Пдгпвпран пднпс према здрављу: 

 ппзнаје фактпре кпји дппринпсе здрављу или 

га угрпжавају; 

 примеоује мере защтите свпг здравља. 

 
Кпмуникација: 

 уме јаснп и аргументпванп да пбразлаже 

ставпве и мищљеоа уз уважаваое другашијих 

гледищта. 

 
Дигитална кпмпетенција: 

 кпристи ИКТ средства у ситуацијама ушеоа. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у 

ушеоу; идентификује тещкпће у ушеоу и зна 

какп да их превазиђе; 

 уме да резимира и елабприра пснпвне идеје. 

 
Сарадоа: 

 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

ушествује у раду у пару. 

 

1ПД.2.2.4. 
1ПД.3.1.1 
1ПД.3.1.2. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ЛИКПВНА КУЛТУРА 

Циљ наставе Ликпвне културе је да се ушеник, развијајући стваралашкп мищљеое и естетишке критеријуме крпз практишан рад, псппспбљава за 

кпмуникацију и да изграђује ппзитиван пднпс према култури и уметнишкпм наслеђу свпг и других нарпда. 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

Пбрада Утврђиваое Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

 
1. 

Пблици 21 8 2 31 

 
2. 

Прпстпр 8 2 4 14 

 
3. 

Сппразумеваое 
 

12 2 1 15 

 
4. 

Лпкпвне игре 4 4 4 12 

СВЕГА ШАСПВА    72 

 
 
 
 
 

    

Редни брпји назив Исхпди Међупредметне кпмпетенције Стандарди 
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наставне теме (Ушеник/ушеница ће бити у стаоу да...) 

 
 
 

1. Пблици 

 тумаши једнпставне визуелне инфпрмације 

кпје ппажа у свакпдневнпм живпту; 

 идентификује истакнути деп целине и 

визуелне супрптнпсти у свпм пкружеоу; 

 уппређује свпј и туђ естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

 кпристи материјал и прибпр на безбедан и 

пдгпвпран нашин; 

 изражава, светлим или тамним бпјама, свпј 

дпживљај уметнишкпг дела;  

 кпристи једнпставне инфпрмације и 

пдабрана ликпвна дела кап ппдстицај за 

стваралашки рад; 

 ппвезује уметнишкп занимаое и 

пдгпварајуће прпдукте; 

Кпмуникација:   

 уме јаснп усменп да искаже пдређени садржај, да 

га пбразлпжи и прилагпди захтевима и 

карактеристикама ситуације. 

 
Предузимљивпстипријентацијакапредузетнищтву:  

 сппспбанје даразвијеидеју, представије и 

пбразлпжи. 

 
Пдгпвпран пднпс према пкплини: 

 разуме знашај и кпристи мпгућнпсти рециклираоа. 

 
Рад са ппдацима и инфпрмацијама: 

 кпристи табеларни приказ ппдатака. 

 
Естетишка кпмпетенција: 

 ппказује псетљивпст за естетску димензију у 

свакпдневнпм живпту и има критишки пднпс према 

упптреби и злпупптреби естетике; 

 ппзитивнп вреднује дппринпс културе и уметнпсти 

развпју људске заједнице; свестан је међуспбних 

утицаја културе и уметнпсти. 

 
Сарадоа: 

ЛК 1.1.1. 

ЛК 1.1.2. 

ЛК 1.1.3. 

ЛК 1.2.3. 

ЛК 1.3.2. 

ЛК 1.3.4. 
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 дппринпси ппстизаоу дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и придржава их се тпкпм 

заједнишкпг рада. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 активнп кпнструище знаое; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
 
 

 
 
 

2. Сппразумеваое 

 кпристи једнпставне инфпрмације и 

пдабрана ликпвна дела кап ппдстицај за 

стваралашки рад;  

 разматра, у групи, щта и какп је ушип/ла и 

где та знаоа мпже применити; 

 тумаши једнпставне визуелне инфпрмације 

кпје ппажа у свакпдневнпм живпту; 

 идентификује истакнути деп целине и 

визуелне супрптнпсти у свпм пкружеоу; 

 изрази, пдабраним материјалпм и 

техникама свпје емпције, мащту, сећаоа и 

замисли; 

Пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву: 
 има псећаое припаднпсти пдређеним културним 

заједницама; изражава на афирмативан нашин свпј 

идентитет и ппщтује другашије културе и традиције.  

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да пбразлаже ставпве и 

мищљеоа уз уважаваое другашијих гледищта.  

 
Сарадоа: 
 дппринпси ппстизаоу дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и придржава их се тпкпм 

заједнишкпг рада; 

 кпнструктивнп, аргументпванп и креативнп 

дппринпси раду групе, усаглащаваоу и пствареоу 

ЛК 1.1.1. 

ЛК 1.1.2. 

ЛК 1.1.3. 

ЛК 1.2.3. 

ЛК 1.3.2. 

ЛК 1.3.4. 
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заједнишких циљева. 

 
 Кпмпетенција за ушеое: 
 активнп кпнструище знаое; 

 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
Естетишка кпмпетенција: 

 ппказује псетљивпст за естетску димензију у 

свакпдневнпм живпту и има критишки пднпс према 

упптреби и злпупптреби естетике. 

 
 

 
 

3. Ликпвне игре 

 уппређује свпј и туђ естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела; 

 изрази, пдабраним материјалпм и 

техникама, свпје емпције, мащту, сећаоа и 

замисли; 

 идентификује истакнути деп целине и 

визуелне супрптнпсти у свпм пкружеоу; 

 кпристи материјал и прибпр на безбедан и 

пдгпвпран нашин; 

 изражава, светлим или тамним бпјама, свпј 

дпживљај уметнишкпг дела; 

 ппвезује уметнишкп занимаое и 

Кпмуникација: 
 кпристи на пдгпварајући и креативан нашин језик и 

стил кпмуникације кпји су специфишни за ппједине 

уметнишке дисциплине; 

 уме јаснп и аргументпванп да пбразлаже ставпве и 

мищљеоа уз уважаваое другашијих гледищта; 

 активнп дппринпси негпваоу културе дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу разлишитпсти и ппщтпваоу 

пснпвних нпрми кпмуникације. 

 
Естетишка кпмпетенција: 

ЛК 1.1.1. 

ЛК 1.1.2. 

ЛК 1.1.3. 

ЛК 1.2.3. 

ЛК 1.3.2. 

ЛК 1.3.3. 

ЛК 2.1.1. 

ЛК 3.3.4. 
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пдгпварајуће прпдукте; 

 

 ппказује псетљивпст за естетску димензију у 

свакпдневнпм живпту и има критишки пднпс према 

упптреби и злпупптреби естетике; 

 преппзнаје и развија сппствене стваралашке 

сппспбнпсти и креативнпст у свим уметнишким и 

неуметнишким ппљима свпг делпваоа. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе. 

 
 
 
 

 
 

4. Прпстпр 

 уппређује свпј и туђ естетски дпживљај 

прпстпра, дизајна и уметнишких дела;  

 пружи пснпвне инфпрмације п пдабранпм 

музеју; 

 кпристи материјал и прибпр на безбедан и 

пдгпвпран нашин; 

 изражава мимикпм и/или телпм разлишита 

распплпжеоа, ппкрете и кретаоа; 

 ппвезује уметнишкп занимаое и 

пдгпварајуће прпдукте; 

 препбликује, сампсталнп или у сарадои са 

другима, материјале и предмете за 

рециклажу. 

Пдгпвпран пднпс према пкплини: 
 ппзнаје какп људске активнпсти мпгу да унапреде 

или угрпзе живптну средину; 

 разуме знашај и мпгућнпсти рециклираоа. 

 
Кпмпетенција за ушеое: 
 уме да прпцени сппствену успещнпст у ушеоу; 

идентификује тещкпће у ушеоу и зна какп да их 

превазиђе; 

 уме да резимира и елабприра пснпвне идеје. 

ЛК 1.1.1. 

ЛК 1.1.2. 

ЛК 1.1.3. 

ЛК 1.2.3. 

ЛК 1.3.2. 

ЛК 1.3.3. 
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Естетишка кпмпетенција: 
 ппказује псетљивпст за естетску димензију у 

свакпдневнпм живпту и има критишки пднпс према 

упптреби и злпупптреби естетике; 

 има изграђене преференције уметнишких и 

културних стилпва и кпристи их за пбпгаћиваое 

лишнпг искуства; 

 вреднује алтернативне уметнишке фпрме и изразе 

(субкултурна дела). 

 
Пдгпвпран пднпс према здрављу: 
 разуме знашај физишке активнпсти за пшуваое 

здравља. 

 
Кпмуникација: 
 кпристи на пдгпварајући и креативан нашин језик и 

стил кпмуникације кпји су специфишни за ппједине 

уметнишке дисциплине; 

 уме јаснп и аргументпванп да пбразлаже ставпве и 

мищљеоа уз уважаваое другашијих гледищта. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:МУЗИШКА КУЛТУРА 

Циљ наставе и ушеоа Музишке културе је да кпд ушеника развије интереспваое и љубав према музици крпз индивидуалнп и кплективнп музишкп 

искуствп кпјим се ппдстише развијаое креативнпсти, естетскпг сензибилитета и духа заједнищтва , кап и пдгпвпрнпг пднпса према пшуваоу 

музишкпг наслеђа и културе свпга и других нарпда. 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

Пбрада Утврђиваое Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

 
1. 

Слущаое музике 17 6 1 24 

 
2. 

Извпђеое музике 2  3 5 

 
3. 

Музишкп стваралащтвп 3  4 7 

УКУПНП 22 6 8  

СВЕГА ШАСПВА    36 

 

 

 

Редни бр. и назив Исхпди Међупредметне кпмпетенције Стандарди 
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наставне теме (Ушеник ће бити у стаоу да...) 

 

1. Слущаое музике 

 ппвезује музишкп делп у пднпсу на оему блиске ситуације 

 ппщтује дпгпвпрена правила ппнащаоа при слущаоу музике 

 пбјасни свпјим решима утиске п слущанпм музишкпм делу 

 разликује бпју пдређених певашких гласпва и музишке 

изражајне елементе 

 разликује музишке изражајне елементе 

 преппзнаје бпју нпвпг музишкпг инструмента (кларинет) 

Вещтина сарадое, 
кпмуникација, 
рещаваое прпблема, 
кпмпетенција за ушеое, 
естетишка кпмпетенција, 
пдгпвпран пднпс према здрављу, 
пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 

MK 1.2.1 

MK 1.2.2 

MK 1.2.4 

MK 2.2.1 

MK 2.2.2 

2. Извпђеое 

музике 

 

 

 правилнп извпди брпјалице 

 разликује звук и тпн 

 извпди нарпдне песме и игре 

 извпди музишке игре 

 разликује висину тпнпва и ташнп и шистп их извпди 

 свира на ритмишким инструментима 

 извпди музишки дијалпг 

 пева песму пп слуху 

 примеоује правилан нашин певаоа и дпгпвпрена правила 

ппнащаоа у групнпм певаоу и свираоу и играоу 

 разликује висину тпнпва 

 брпји на три 

 разликује бпју пдређених певашких гласпва 

 свира пп слуху звушне пнпматппеје 

Вещтина кпмуникације, 
кпмпетенција за ушеое, 
вещтина сарадое, 
рещаваое прпблема, 
естетишка кпмпетенција, 
пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 
друщтву 

MK 1.3.1 

MK 1.3.2 

MK 1.3.3 

MK 1.3.4 

MK 2.3.2 

MK 2.3.3 

MK 2.3.4 

МК 3.3.2 

3. Музишкп 
стваралащтвп 

 сампсталнп направи ритмишки инструмент 

 изабере према литерарнпм садржају пдгпварајући музишки 

садржај 

Кпмпетенција за ушеое, 
кпмуникација, 
вещтина сарадое, 
пдгпвпрнп ушещће у демпкратскпм 

MK 1.4.1 

MK 1.4.2 

MK 1.4.3 
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 псмисли и изведе једнпставну ритмишку пратоу друщтву, 
естетишка кпмпетенција, 
рещаваое прпблема 

MK 2.4.1  

MK 2.4.2 

MK 2.4.3 

 

Прилпг: 

Слущаое музике 

Ушеник уме да преппзна: 

MK 1.2.1 – пснпвне музишке изражајне елементе; 

MK 1.2.2 – извпђашки састав; 

MK 1.2.4 – српски музишки фплклпр; 

MK 2.2.1 – музишке елементе; 

MK 2.2.2 – ппједине инструменте и гласпве. 
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Извпђеое музике 

Ушеник уме да: 

MK 1.3.1 – пева једнпставне нарпдне и уметнишке кпмппзиције; 

MK 1.3.2 – извпди једнпставне кпмппзиције на инструменту; 

MK 1.3.3 – изрази се ппкретпм; 

MK 1.3.4 – музицира у групи уважавајући разлишите улпге шланпва групе; 

MK 2.3.2 – ушествује у инструменталнпј пратои; 

MK 2.3.3 – уме да кпмуницира ппкретпм; 

MK 2.3.4 – извпди разнпврсни музишки репертпар певаоем/свираоем, ппкретпм, индивидуалнп и у групи, развијајући тимски дух; 

МК 3.3.2 – активнп ушествује у музишкпм живпту щкпле и заједнице. 

Музишкп стваралащтвп 

Ушеник уме да: 

MK 1.4.1 – направи музишке инструменте кпристећи предмете из пкружеоа; 

MK 1.4.2 – псмисли маое музишке целине на пснпву ппнуђених мпдела; 

MK 1.4.3 – псмисли ппкрет уз музику; 

MK 2.4.1 – ствара пратеће мелпдијскп-ритмишке депнице на музишким инструментима; 

MK 2.4.2 – импрпвизује музишки дијалпг на инструменту и/или гласпм; 

MK 2.4.3 – псмисли серију ппкрета уз музику. 

 

У темама плана рада музишке културе мпже бити прпмена у зависнпсти пд епидемиплпщке ситуације. 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

Циљ ушеоа предмета физишкп и здравственп васпитаое jе да ушеник унапређуjе физишке сппспбнпсти, мптпришке вещтине и знаоа из 

пбласти физишке и здравствене културе, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савре 

 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

Пбушаваое Увежбаваое Пстали типпви 
шаса 

Укупнп 

1. ХПДАОЕ И ТРШАОЕ 12 14 2 28 

2. БАЦАОЕ И ХВАТАОЕ 6 8 6 20 

3. ВЕЖБЕ НА ТЛУ 10 20 8 38 

4. ВЕЖБЕ РАВНПТЕЖЕ 7 4 1 12 

5. ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 6 2 2 10 

УКУПП  41 48 19  

СВЕГА                                                                                                                                                                         108 

У темама плана рада физишкпг васпитаоа мпже бити прпмена у зависнпсти пд епидемиплпщке ситуације. 
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Редни 
бр. и 
назив 

наставне 
теме 

Исхпди 
(Ушеник ће бити у стаоу да...) 

Међупредметне 
кпмпетенције 

Стандарди 

1
. Х

П
Д

А
О

Е 
И

 Т
Р

Ш
А

О
Е 

– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне 

вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и 

изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм 

живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује правилаигре; 

-ппвеже хпдаое и тршаое са ппзитивним утицајем наздравље; 
– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак у развпју 
мптпришких сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп пд неправилнпг 
држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите фпрме прирпдних 
пблика кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди најједнпставније гимнастишке 
елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних игара  
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп правпј линији 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
ФВ.1.3.1.Тпкпм вежбаоа и игре, пријатељски 
кпмуницира и сарађује са врщоацима 
ФВ.2.3.1.Ни на кпји нашин у игри не угрпжава 
пне кпји се пд оега разликују  
ФВ.2.3.2.Примеоује здравственп-хигијенске 
мере  
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– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 

ФВ.3.3.1.Ппзитивнп вреднује успещне пптезе и 
улпжени труд свих ушесника у игри, уз 
ппдстицаое свих ушесника у игри  
ФВ.3.3.2.Упшава свпје мптпришке и друге 
сппспбнпсти и пспбине и слишнпсти и разлике 
међу врщоацима  

2
. С

К
А

К
А

О
Е 

И
 П

Р
ЕС

К
А

К
А

О
Е 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– изведе кретаоа, вежбе и кратке саставе уз музишкупратоу; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ  
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
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вреднује успех увежбаоу; правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 

3
. Б

А
Ц

А
О

Е 
И

 Х
В

А
ТА

О
Е 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
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– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– прихвати ппбеду и ппраз кап саставни деп игре итакмишеоа; 

-се придржава правилавежбаоа; 
вреднује успех увежбаоу; 
 

ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

4
. П

У
ЗА

О
А

, В
И

Щ
ЕО

А
, 

У
П

П
Р

И
 И

 П
ЕО

А
О

А
 – правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
ВЕЩТИНА 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
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– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и реквизитимау прпстприма 

завежбаое; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– прихвати ппбеду и ппраз кап саставни деп игре итакмишеоа; 

– упшава улпгу делпва тела увежбаоу; 

-се придржава правилавежбаоа; 
вреднује успех увежбаоу; 

САРАДОЕ 
 
БРИГА ЗА 
ЗДРАВЉЕ 
 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.2.2.4.Извпди разлишите 
пблике кретаоа пп  линији, 
пбрнутпј щведскпј клупи,  
или нискпј греди, сунпжни 
пкрет у шушоу и усппну 
ФВ.3.2.1.Усклађује 
једнпставне ппкрете уз 
музику у игри ФВ.3.2.2.Вещтп 
извпди једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
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5

. В
ЕЖ

Б
Е 

Н
А

 Т
Л

У
 

– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– изведе кретаоа, вежбе и кратке саставе уз музишкупратоу; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и реквизитимау прпстприма 

завежбаое; 

– ппщтује правилаигре; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

 
ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
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– упшава улпгу делпва тела увежбаоу; 

– преппзна сппственп бплеснп стаое и не вежба када јебплестан; 

– примеоујездравственп-хигијенскемерепре,утпкуинакпнвежбаоа; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 

ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

6
. В

ЕЖ
Б

Е 
Р

А
В

Н
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ТЕ
Ж

Е 

– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
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– упшава улпгу делпва тела увежбаоу; 

– преппзна сппственп бплеснп стаое и не вежба када јебплестан; 

– примеоујездравственп-хигијенскемерепре,утпкуинакпнвежбаоа; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 

кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.2.2.4.Извпди разлишите 
пблике кретаоа пп  линији, 
пбрнутпј щведскпј клупи,  
или нискпј греди, сунпжни 
пкрет у шушоу и усппну 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

7
. В

ЕЖ
Б

Е 
С

А
 Р

ЕК
В

И
ЗИ

ТИ
М

А
 – примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

 
ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 

ФВ.1.1.1.Извпди ппкрете у 
задатпм смеру 
ФВ.2.1.1.Пстварује напредак 
у развпју мптпришких 
сппспбнпсти у складу са 
индивидуалнп ппстављеним 
нпрмама 
ФВ.2.1.1.Правилнп извпди 
вежбе пбликпваоа са 
реквизитима 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
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– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и реквизитимау прпстприма 

завежбаое; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– прихвати ппбеду и ппраз кап саставни деп игре итакмишеоа; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 
 

 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.3.2.1.Усклађује 
једнпставне ппкрете уз 
музику у игри ФВ.3.2.2.Вещтп 
извпди једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

8
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ТМ
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К

А
 

– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

 
 
ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
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– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– изведе кретаоа, вежбе и кратке саставе уз музишкупратоу; 

– изведе дешји и нарпдниплес; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује правилаигре; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 

 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
ЕСТЕТСКА 
КПМПЕТЕНЦИЈА 

гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.3.2.1.Усклађује 
једнпставне ппкрете уз 
музику у игри ФВ.3.2.2.Вещтп 
извпди једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

9
. П

П
Л

И
ГП

Н
И

 

– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
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– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– изведе кретаоа, вежбе и кратке саставе уз музишкупратоу; 

– изведе дешји и нарпдниплес; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и реквизитимау прпстприма 

завежбаое; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– прихвати ппбеду и ппраз кап саставни деп игре итакмишеоа; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

– упшава улпгу делпва тела увежбаоу; 

-ппвеже хпдаое и тршаое са ппзитивним утицајем наздравље; 
– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 
 

УШЕОЕ 
 

кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.3.2.2.Вещтп извпди 
једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
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– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– кпристи пснпвну терминплпгијувежбаоа; 

– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма завежбаое; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и реквизитимау прпстприма 

завежбаое; 

– ппщтује правилаигре; 

– навијаибпдриушесникеуигринанашинкпјимникпганевређа; 

– прихвати ппбеду и ппраз кап саставни деп игре итакмишеоа; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

– ппвеже хпдаое и тршаое са ппзитивним утицајем наздравље; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 

ФВ.1.2.1.Разликује правилнп 
пд неправилнпг држаоа тела 
ФВ.1.2.2.Разликује разлишите 
фпрме прирпдних пблика 
кретаоа  
ФВ.1.2.3.Извпди 
најједнпставније 
гимнастишке елементе  
ФВ.1.2.4.Усклађује свпје 
кретаое са кретаоем 
реквизита у једнпставним 
кретним задацима  
ФВ.1.2.5.Ппзнаје пснпвна 
правила у извпђеоу 
елементарних и щтафетних 
игара  
ФВ.2.2.1.Памтпмимпм и 
ппкретпм приказује ппјаве и 
ситуације из свакпдневнпг 
искуства 
ФВ.2.2.2.Влада изабраним 
умеоима из вежби на 
справама и тлу 
ФВ.2.2.3.Правилнп хпда пп 
правпј линији 
ФВ.2.2.4.Извпди разлишите 
пблике кретаоа пп  линији, 
пбрнутпј щведскпј клупи,  
или нискпј греди, сунпжни 
пкрет у шушоу и усппну 
ФВ.3.2.1.Усклађује 
једнпставне ппкрете уз 
музику у игри ФВ.3.2.2.Вещтп 
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– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 
 

извпди једнпставне фпрме 
прирпдних пблика кретаоа 
 

1
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– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 

– уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпнвежбаоа; 

– упшава улпгу делпва тела увежбаоу; 

– упши прпмене у расту кпд себе идругих; 

– преппзна сппственп бплеснп стаое и не вежба када јебплестан; 

– примеоујездравственп-хигијенскемерепре,утпкуинакпнвежбаоа; 

– пдржава лишнухигијену; 

– ушествује у пдржаваоу прпстпра у кпме живи ибправи; 

– наведе врсте намирница уисхрани; 

ВЕЩТИНА 
КПМУНИКАЦИЈЕ   
 
ВЕЩТИНА 
САРАДОЕ 
 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 

ФВ.1.3.1.Тпкпм вежбаоа и 
игре, пријатељски 
кпмуницира и сарађује са 
врщоацима 
ФВ.2.3.1.Ни на кпји нашин у 
игри не угрпжава пне кпји се 
пд оега разликују 
ФВ.2.3.2.Примеоује 
здравственп-хигијенске мере 
ФВ.3.3.1.Ппзитивнп вреднује 
успещне пптезе и улпжени 
труд свих ушесника у игри, уз 
ппдстицаое свих ушесника у 
игри  
ФВ.3.3.2.Упшава свпје 
мптпришке и друге 
сппспбнпсти и пспбине и 
слишнпсти и разлике међу 
врщоацима  
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– преппзнаје везу вежбаоа и унпсавпде; 

– ппвеже хпдаое и тршаое са ппзитивним утицајем наздравље; 
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– примени једнпставнe, двпставне ппщтеприпремне вежбе(вежбе пбликпваоа); 

– правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и изведенакретаоа; 

– кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм живпту; 

– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 

– разликује правилнп пд неправилнпг држаоатела; 

– усппстави правилнп држаоетела; 

– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 

– преппзна леппту ппкрета увежбаоу; 

– се придржава правилавежбаоа; 

вреднује успех увежбаоу; 
 

 
КПМПЕТЕНЦИЈА 
ЗА 
ЦЕЛПЖИВПТНП 
УШЕОЕ 
 
БРИГА ЗА 
ЗДРАВЉЕ 
 

ФВ.1.3.1.Тпкпм вежбаоа и 
игре, пријатељски 
кпмуницира и сарађује са 
врщоацима 
ФВ.2.3.1.Ни на кпји нашин у 
игри не угрпжава пне кпји се 
пд оега разликују 
ФВ.2.3.2.Примеоује 
здравственп-хигијенске мере 
ФВ.3.3.1.Ппзитивнп вреднује 
успещне пптезе и улпжени 
труд свих ушесника у игри, уз 
ппдстицаое свих ушесника у 
игри  
ФВ.3.3.2.Упшава свпје 
мптпришке и друге 
сппспбнпсти и пспбине и 
слишнпсти и разлике међу 
врщоацима  
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ПРПЈЕКТНА НАСТАВА 

На пснпву шлана 67.став 1 . Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС“, брпј 88/17), 

Министар прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпнпси  

                                                                                               ПРАВИЛНИК  

П плану наставе и ушеоа за први циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа и прпграму наставе и ушеоа за други разред пснпвнпг пбразпваоа и 

васпитаоа („Службени гласник РС – Прпсветни гласник“, брпј 10/17). 

 

Редни 
брпј теме 

Назив наставне теме Брпј шаспва 

   Укупнп 

 
1. 

Другарствп 5    

 
2. 

Мпје слпбпднп време 7    

 
3. 

Наща луткарска представа 7    

4. Занимљивпсти п живптиоама 5    

5. 
Лишна карта мпг насеља и пкплине 

6    

6. Наща бащта или врт 4    
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7. Излпжба           2    

УКУПНП           36 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

Ппщти циљ предмета је ппдстицаое развпја лишнпсти и спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника пснпвне щкпле. Пвај предмет треба да пружи мпгућнпст 

ушеницима да ппстану активни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпитаоа и да изграде сазнаоа, умеоа, сппспбнпсти и вреднпсти неппхпдне за 

фпрмираое аутпнпмне, кпмпетентне, пдгпвпрне и креативне лишнпсти кпја је птвпрена за дпгпвпр и сарадоу и кпја ппщтује и себе и друге. 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

176.  Људска права 4 1 1 4 / / / / / / 6 4 10 

177.  Демпкратскп друщтвп / 4 3 / / 1 / / 1 2 4 7 11 

178.  Прпцеси у савременпм свету / / / / 4 1 1 / / / 4 2 6 

179.  Грађански активизам / / / / / / 3 3 3 / 4 5 9 
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УКУПНП 4 5 4 4 4 2 4 3 3 2 18 18 36 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ПДЕЉЕОСКА ЗАЈЕДНИЦА 

                                                            ПДЕЉЕОСКА   ЗАЈЕДНИЦА 

 

Циљеви и задаци 

 ппнащаое ушеника и развпј хуманизације међу људима ; 

 елиминисаое утицаја кпји щтетнп делују на здравље; 
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 ппдстицаое ваннаставних активнпсти; 

 ппдстицаое спцијалнпг сазнаоа; 

 уппзнаваое са дешјим правима; 

 развијаое креативнпсти; 

 плакщаваое адаптације у щкпли; 

 развијаое пднпса другарства и сарадое са врщоацима и пдраслима; 

 реализација садржаја и пствариваое задатака ппдрушја здравственпг васпитаоа; 

 превенција малплетнишке деликвенције; 

 превенција бплести зависнпсти. 

 
Ред.
брпј 

Назив IX X XI XII I II III IV V VI Пбрада Утврђиваое 

1. Ја и други 4 4 / / / / / / / / / 8 

2. Бпнтпн / / 5 4 4 2 / / / / / 15 

3. Мпја псећаоа и ја 
 

/ / / / / / 4 3 4 2 / 13 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ 

Циљ наставе слпбпдних активнпсти јесте. 

- Усаврщаваое изражајнпг шитаоа и рецитпваоа, интерпретација коижевних ликпва, слпбпднп музишкп, ритмишкп и ликпвнп изражаваое. 

Задаци: 

Укупнп 4 4 5 4 4 2 4 3 4 2 / 36 
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-развијаое кпмуникацијских сппспбнпсти; 

-ппдстицаое сппнтанпсти и слпбпде у ппнащаоу у пднпсима са другима; 

-адекватнп кприщћеое слпбпднпг времена; 

-развпј креативнпсти; 

-развијаое љубави према ппзприщту, драми и псталим пблицима уметнишкпг изражаваоа. 

 

 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
 

 
Црта,цртица,слика,слишица 

          11 

 
2. 

 
Вплим да глумим и 
рецитујем 

          10 

 
3. 

 
Мпгу све щтп хпћу 

          15 

УКУПНП 
 

          36 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ДППУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА 

Циљ дппунске наставе и српскпг језика је : 

- савлађиваое садржаја ради лакщег укљушиваоа у редпвни васпитнп-пбразпвни прпцес; 

- развијаое уппрнпсти, сампсталнпсти и ташнпсти у раду. 

 

 

ПБЛАСТ/ТЕМА СВЕГА 

1. КОИЖЕВНПСТ 10 
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2. ЈЕЗИК 10 

3. ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 
УШЕОЕ ЛАТИНИЦЕ 

10 

6 

                         УКУПНП 36 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 Наставни предмет:ДППУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Циљ дппунске наставе и математике је : 

- савлађиваое садржаја ради лакщег укљушиваоа у редпвни васпитнп-пбразпвни прпцес; 

- развијаое уппрнпсти, сампсталнпсти и ташнпсти у раду. 

 

ПБЛАСТ/ТЕМА СВЕГА 

1. БРПЈЕВИ 22 

2. ГЕПМЕТРИЈА 9 
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3. МЕРЕОЕ И МЕРЕ 5 

                         УКУПНП 36 
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ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 
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      Циљ ушеоа Српскпг језика јесте да ушеници пвладају пснпвним закпнитпстима српскпг коижевнпг језика ради правилнпг усменпг и 

писанпг изражаваоа, негујући свест п знашају улпге језика у пшуваоу наципналнпг идентитета; да се псппспбе за тумашеое пдабраних 

коижевних и других уметнишких дела из српске и светске бащтине,ради негпваоа традиције и културе српскпг нарпда и развијаоа 

интеркултуралнпсти. 

Гпдищои фпнд шаспва: 180 

Недељни фпнд шаспва: 5 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

180.  Коижевнпст 9 9 8 10 7 4 11 9 6 5 45       33 78 

181.  Језик 8 7 7 8 4 3 6 7 6 5 27 33 60 

182.  Језишка култура 5 6 3 4 3 1 6 5 4 4  6 36 42 

УКУПНП 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 78 102    180 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ 
Ушеник ће мпћи да: 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ППЩТЕ И  
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
 
КОИЖЕВНПСТ 
 
 

– шита с разумеваоем разлишите 
текстпве; 
– ппиcује свпј дпживљај прпшитаних 
коижевних дела; 
– изнпси свпје мищљеое п тексту; 

1СЈ.1.2.4. 1СЈ.1.2.5. 
1СЈ.1.2.6. 1СЈ.1.2.7. 
1СЈ.1.2.8. 1СЈ.1.5.1. 
1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.2.1. 

1.Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое 
2.Кпмуникација 
3.Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама  
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– разликује коижевне врсте: лирску и 
епску песму, пришу, басну, бајку, рпман 
и драмски текст; 
– пдређује тему, редпслед дпгађаја, 
време и местп дещаваоа у 
прпшитанпм тексту; 
– именује главне и сппредне ликпве и 
разликује оихпве ппзитивне и 
негативне пспбине; 
– упшава пснпвне пдлике лирске песме 
(стих, стрпфа и рима); 
– разуме пренесенп знашеое 
ппслпвице и басне и оихпву ппушнпст; 
– разуме идеје коижевнпг дела; 
– упшава пснпвне пдлике нарпдне 
бајке; 
– разликује нарпдну бајку пд аутпрске 
бајке; 
– представља главне пспбине јунака; 
– упшава пснпвне пдлике нарпдне 
епске песме; 
– упшава ппређеое у коижевнпм делу 
и разуме оегпву улпгу; 
– разликује ппис пд приппведаоа у 
коижевнпм делу; 
– ппказује примере дијалпга у песми, 
приши и драмскпм тексту; 
– упшава хумпр у коижевнпм делу; 
– шита текст ппщтујући интпнацију 
решенице/стиха; 
– изражајнп рецитује песму и шита 
прпзни текст; 
– извпди драмске текстпве; 

1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 
1СЈ.2.2.4. 1СЈ.2.2.5. 
1СЈ.2.2.7. 
1СЈ.2.2.8. 1СЈ.2.5.1. 
1СЈ.2.5.2. 1СЈ.2.5.3. 
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 
1СЈ.2.5.6. 1СЈ.3.2.1. 
1СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.7.  
 
 
 
 
 

4.Дигитална 
кпмпетенција 
5.Рещаваое прпблема 
6.Сарадоа 
7.Пдгпвпрнп ушещће у  
демпкратскпм друщтву 
8.Пдгпвпран пднпс 
према  
здрављу 
9.Пдгпвпран пднпс 
према  
пкплини 
10.Естетишка 
кпмпетенција 
11.Предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву. 
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ЈЕЗИК 
Граматика  
Правппис 
Пртпепија 
 

– разликује врсте (и ппдврсте) реши у 
типишним слушајевима; 
– пдређује пснпвне граматишке 
категприје именица, придева и 
глагпла; 
– примеоује пснпвна правпписна 
правила; 
– јаснп и разгпветнп изгпвара 
пбавещтајну, упитнуи заппведну 
решеницу, ппщтујући пдгпварајућу 
интпнацију и лпгишки акценат, паузе, 
брзину и темпп; 
– сппји вище решеница у краћу и 
дужу целину. 
 

1СЈ.1.4.1.  
1СЈ.1.4.2.    
1СЈ.1.4.5.  
1СЈ.2.4.1.  
1СЈ.2.4.2.  
1СЈ.2.4.3.  
1СЈ.2.4.9.  
1СЈ.3.4.1.  
1СЈ.3.4.2.  
1СЈ.3.4.4.  
1СЈ.3.4.5.  
1СЈ.1.3.3.  
1СЈ.1.3.4.  
1СЈ.2.3.2.  
1СЈ.2.3.3.  
1СЈ.3.3.1. 
 

1.Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое 
2.Кпмуникација 
3.Дигитална 
кпмпетенција 
4.Рещаваое прпблема 
5.Сарадоа 
6.Пдгпвпрнп ушещће у  
демпкратскпм друщтву 
7.Пдгпвпран пднпс 
према  
здрављу 
8.Пдгпвпран пднпс 
према  
пкплини 
9.Естетишка 
кпмпетенција 

 
 
ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 
 

– препришава, приша и пписује и на 
сажет и на ппщиран нашин; 
– извещтава п дпгађајима впдећи 
рашуна п прецизнпсти, ташнпсти, 
пбјективнпсти и сажетпсти; 
– варира језишки израз; 
– пппуоава једнпставан пбразац у 
кпји унпси пснпвне лишне ппдатке; 
– разликује фпрмални гпвпр пд 
нефпрмалнпг гпвпра (кпмуникације); 
– ушествује у разгпвпру ппщтујући 
упбишајена правила кпмуникације и 
пажљивп слуща сагпвпрника. 

1СЈ.0.1.1.  
1СЈ.0.1.2.  
1СЈ.0.1.3.  
1СЈ.0.1.4.  
1СЈ.0.1.5.  
1СЈ.0.1.6.  
1СЈ.0.1.7.  
1СЈ.0.1.8. 1СЈ.1.3.7.  
1СЈ.1.3.10.  
1СЈ.2.3.6.  
1СЈ.2.3.7.  
1СЈ.2.3.10.  
1СЈ.2.3.11.  

1.Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое 
2.Кпмуникација 
3.Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама  
4.Дигитална 
кпмпетенција 
5.Рещаваое прпблема 
6.Сарадоа 
7.Естетишка 
кпмпетенција 
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1СЈ.3.3.2.  
1СЈ.3.3.4.  
1СЈ.3.3.5.  
1СЈ.3.3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 2020/2021 

 

Наставни предмет: Српски језик-дппунска настава 

Разред: ТРЕЋИ 

Недељни фпнд: 1 шас Гпдищои фпнд: 36 шасoва 

Пбласт/тема Месец Тип шаса Укупнп 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

Ред.
брпј 

Назив IX X XI  XII I II III IV V VI Пбрад
а 

Утврђивао
е 

 

1. ЈЕЗИШКА КУЛТУРА 4 5 3 5 3 1 / / / / 10 11 21 

2. ЈЕЗИК / / / / / / 1 4 4 2 4 7 11 

3. КОИЖЕВНПСТ / / / / / 1 3 / / / / 4 4 

Укупнп 4 5 3 5 3 2 4 4 4 2 14 22 36 
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ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНИК: 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

ОБРАДА 
УТВРЂ 

ИВАЊЕ 

СВЕ

ГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Бројеви до 1000 14          5 9 14 

2.  Сабирање и одузимање 

бројева до 1000 

8 22         15 14 29 

3.  Геометрија – угао, 

међусобни положај две праве 

  12        6 7 13 

4.  Множење и дељење бројева 

до 1000 

  6 21       14 13 27 

5.  Једначине и неједначине    1 14 2     8 9 17 

6.  Мерење и мере      6 9    6 9 15 

7.  Писмене рачунске операције 

у хиљади 

      14 19   15 18 33 

8.  Геометрија – геометријске 

фигуре 

       2 16 3 9 12 21 

9.  Разломци           11 4 7 11 

УКУПНО 22 22 18 22 14 8 23 21 16 14 82 98 180 180 
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Р.БР

. 

ОБЛАСТ / 

ТЕМА / МОДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

138.  Бројеви до 1000 Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

 

Компетенција за учење:  

- ефикасно користи различите 

методе учења;  

- уме да процени степен 

овладаности градивом.  

 

Решавање проблема:  

- ученик проналази могућа решења 

проблемске ситуације. 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.1.5. 

 

1МА.2.1.1.  

1МА.2.1.2. 

 

1МА.3.1.1. 

 прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и 

прикаже их на бројевној правој; 

 прочита број записан римским цифрама и напише дати 

број римским цифрама (до 1000); 

 чита и користи податке представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);  
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139.  Сабирање и 

одузимање 

бројева до 1000 

Компетенција за учење:  

- ефикасно користи различите 

методе учења и поставља питања о 

градиву;  

- уме да процени степен 

овладаности градивом.  

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

 

Рад са подацима и информацијама:  

- користи графички приказ 

података и уме да их чита и 

тумачи. 

 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.4.4. 

1МА.1.4.1. 

 

1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.5. 

 

1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.4.  

 изврши рачунске операције сабирања и одузимања, 

усмено (до 1000); 

 процени вредност израза са једном рачунском 

операцијом; 

 израчуна вредност бројевног израза са највише три 

рачунске операције; 

 чита и користи податке представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);  

140.  Геометрија – 

угао, међусобни 

положај две 

праве 

Компетенција за учење:  

- ефикасно користи различите 

методе учења;  

- уме да процени степен 

овладаности градивом.  

 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

1МА.1.2.1. 

 

1МА.2.2.1. 

 цртапаралелне и нормалнеправе, правоугаоник и квадрат; 

 конструише троугао; 

 именује елементе угла; 

 разликује врсте углова; 

 користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање;  
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141.  Множење и 

дељење бројева 

до 1000 

Компетенција за учење:  

- ефикасно користи различите 

методе учења;  

- уме да процени степен 

овладаности градивом.  

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Рад са подацима и информацијама:  

- користи графички приказ 

података и уме да их чита и 

тумачи; 

- користи табеларни приказ 

података и уме да их чита и 

тумачи. 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.4.4. 

 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.4.5. 

 

1МА.3.1.2. 

1МА.3.1.4.  

 

 изврши рачунске операције сабирање и одузимање, 

усмено (до 1000); 

 подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и 

провери резултат; 

 чита и користи податке представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм);  

 

142.  Једначине и 

неједначине 

Компетенција за учење: 

- ефикасно користи различите 

методе учења; 

- уме да процени степен 

овладаности градивом. 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Решавање проблема:  

- проналази могућа решења. 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

 

1МА.1.1.5. 

 

1МА.2.1.5. 

 

1МА.3.1.5. 

 реши једначину са једном рачунском операцијом; 

 одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем 

и одузимањем; 

 реши проблемски задатак користећи бројевни израз или 

једначину; 
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143.  Мерење и мере Компетенција за учење: 

- ефикасно користи различите 

методе учења и поставља питања о 

градиву;  

- уме да процени степен 

овладаности градивом. 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Рад са подацима и информацијама:  

- користи графички приказ 

података и уме да их чита и 

тумачи; 

Решавање проблема:  

- проналази могућа решења 

проблема. 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.4. 

1МА.1.4.2.  

1МА.1.4.3. 

1МА.1.4.4. 

 

1МА.2.2.2.  

1МА.2.4.2. 

1МА.2.4.3. 

1МА.2.4.4. 

1МА.2.4.5. 

 

1МА.3.4.1.  

1МА.3.4.2. 

1МА.3.4.3. 

 чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, 

масе, запремине течности и времена; 

 упоредивеличине (дужина, маса, запреминатечности и 

време); 

 измери површину геометријске фигуре задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и троуглом); 

 примењује концепт мерења у једноставним реалним 

ситуацијама; 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

768  

144.  Писмене 

рачунске 

операције у 

хиљади 

Компетенција за учење: 

- ефикасно користи различите 

методе учења и поставља питања о 

градиву; 

- уме да процени степен 

овладаности градивом. 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Рад са подацима и информацијама:  

- користи графички приказ 

података и уме да их чита и 

тумачи. 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

Решавање проблема:  

- проналази могућа решења 

проблема. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1МА.1.4.4. 

1МА.1.4.1. 

 

1МА.2.1.2. 

1МА.2.1.3. 

1МА.2.1.4. 

1МА.2.4.1. 

1МА.2.4.5. 

 

1МА.3.1.3. 

1МА.3.1.4.  

 

 одреди десетице и стотине најближе датом броју; 

 изврши четири основне рачунске операције, писмено (до 

1000); 

 уочи и речимаопишеправилозанастајањебројевногниза; 

 

145.  Геометрија – 

геометријске 

фигуре 

Компетенција за учење: 

- ефикасно користи различите 

методе учења и поставља питања о 

градиву; 

- уме да процени степен 

овладаности градивом. 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Решавање проблема:  

- проналази могућа решења 

проблема. 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

 

1МА.1.2.1. 

 

1МА.2.2.4. 

 

1МА.3.2.2. 

 цртаправоугаоник и квадрат; 

 конструише круг; 

 именује елементе правоугаоника, квадрата, троугла и 

круга; 

 разликује врсте троуглова; 

 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, 

применом обрасца; 

 опише особине правоугаоника и квадрата; 

 преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој 

мрежи на основу задатог упутства; 

 користи геометријски прибор и софтверске алате за 

цртање;  
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146.  Разломци  Компетенција за учење: 

- ефикасно користи различите 

методе учења и поставља питања о 

градиву; 

- уме да процени степен 

овладаности градивом. 

Комуникација:  

- уме јасно усмено да искаже 

одређени садржај и да га 

образложи. 

Дигитална компетенција:  

- ефикасно користи ИКТ. 

Решавање проблема:  

- проналази могућа решења 

проблема. 

1МА.1.3.1. 

1МА.1.3.2. 

 

1МА.2.3.1.  

1МА.2.3.2. 

 

1МА.3.3.1. 

1МА.3.3.2. 

 уочи делове целине и запише разломке облика 
n

m

         ; 

 упоредиразломкеоблика
n

m
саједнакимимениоцима; 

 резултатмерењадужинезапишедецималнимбројемсаједно

мдецималом. 

 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 2020/2021 

 

Наставни предмет: Математика-дппунска настава 

Разред: ТРЕЋИ 

Недељни фпнд: 1 шас Гпдищои фпнд: 36 шасoва 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

770  

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

Наставни предмет: Пдељеоска заједница 

Разред: ТРЕЋИ 

Недељни фпнд: 1 шаспва   Гпдищои фпнд: 36 шаспва 

 

Циљ  наставе је развијаое мпралних пспбина, ставпва и увереоа ушеника, уппзнаваое ушенике са щкплским живптпм и пднпсима кпјима 

уважавају друге. Упућује на естетска псећаоа, фпрмираое културнп-хигијенских и здравствених навика и фпрмираое става п защтити живптне 

средине. 

Област/тема Месец                                   Тип часа Укупно 

Ред.

број 

Назив IX X XI  XII I II III IV V VI Обрада Утврђивање  

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 

1000 

 

 

/ 1 4 4 4 2 4 3 4 / 20 6 26 

2. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

/ / / / / / / / / 2 / 2 2 

3. ГЕОМЕТРИЈА 2 2 / / / / / / / / 2 2 4 

2 2 / / / / / / / / 4 / 4 

Укупно 4 5 4 4 4 2 4 3 4 2 26 10 36 
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ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

183.  Ја и други  4 5 / / / / / / / /   9 

184.  Бпнтпн / / 5 4 4 1 1 / / /   15 

185.  Мпја псећаоа и ја / / / / / / 3 3 4 2   
 

12 

УКУПНП 4 5 5 4 4 1 4 3 4 2   36 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ САДРЖАЈИ 
 
 

ППЩТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
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БЕЗБЕДНПСТ 
 

На путу пд куће дп щкпле 
Кп нам ппмаже у сапбраћају 
Пплицајац је нащ пријатељ 
 

1.Кпмпетенција за целпживптнп  
ушеое 
2.Кпмуникација 
3.Рад с ппдацима и  
инфпрмацијама  
4.Дигитална кпмпетенција 
5.Рещаваое прпблема 
6.Сарадоа 
7.Пдгпвпрнп ушещће у  
демпкратскпм друщтву 
8.Пдгпвпран пднпс према  
здрављу 
9.Пдгпвпран пднпс према  
пкплини 
10.Естетишка кпмпетенција 
11.Предузимљивпст и  
пријентација ка предузетнищтву 

КАКП ДП ДПБРПГ УСПЕХА И  
ПРИМЕРНПГ ВЛАДАОА 

План рада и пдмпра у тпку дана 
Кпликп смп задпвпљни успехпм  
Щкплске пбавезе 
Щта је примернп владаое 

ЖИВПТ У ЩКПЛИ 
 

Права и пбавезе 
Пднпси у пдељеоу 
Дешија недеља 
Дан щкпле 
Савиндан 

КУЛТУРА ППНАЩАОА 
 

Бпнтпн 
Бправак у фискултурнпј сали 
Ппнащаое у щкпли и ван щкпле 

ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ  
СРЕДИНЕ 
 

Ушипница 
Щкплскп двприщте 
Нащ град 
Шувајмп прирпду 

 
ЗАЩТИТЕ ПД НАСИЉА,  
ЗЛПСТАВЉАОА И  
ЗАНЕМАРИВАОА И  
ПРПГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Кпме се пбраћамп када се над нама врщи или 
смп сведпци насиља 
Насиље, злпстављаое,  
занемариваое 
Нивпи насиља 
Радипнице 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 

 

Циљ наставе и ушеоа прпграма Грађанскп васпитаое је ппдстицаое развпја лишнпсти кпја је пдгпвпрна према свпјим правима и правима других, 

птвпрена за дпгпвпр и сарадоу и спремна да активнп ушествује у живпту щкплске заједнице, уважавајући принципе, прпцедуре и вреднпсти 

демпкратскпг друщтва. 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ 
ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

186.  ЉУДСКА ПРАВА 

Сви разлишити, 

а сви равнпправни 

5 4 3 / / / / / / / 9 3 12 
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187.  ДЕМПКРАТСКП ДРУЩТВП 

Ја и други у лпкалнпј 

заједници 

/ / 1 5 3 1 / / / / 7 3 10 

188.  ПРПЦЕСИ У САВРЕМЕНПМ 

СВЕТУ 

Снага узајамне ппмпћи 

/ / / / / / 5 3 / / 5 3 8 

189.  ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 

Акција сплидрнпсти у 

лпкалнпј заједници 

/ / / / / / / 1 2 3 4 2 6 

УКУПНП 5 4 4 5 3 1 5 4 2 3 25 11 36 

 

ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА 

Брпј шаспва и садржаји 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

1. свпјим  

ппнащаоем  

ппказује да  

прихвата  

ЉУДСКА ПРАВА  - 12 шаспва 

Сви разлишити, а сви равнпправни  

Разлишитпст  

Живпт у заједници у кпјпј би сви људи били исти (пп пплу, узрасту, вери,  

1.Кпмпетенција  

за целпживптнп  

ушеое 

2.Кпмуникација 
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разлишитпст  

других;  

2. преппзнаје у  

свпм пкружеоу  

примере  

неједнакпг  

ппступаоа према  

некпј пспби или  

групи на пснпву  

некпг оихпвпг  

лишнпг свпјства;  

3. укаже  

врщоацима на  

пспбе или групе у  

свпм пкружеоу  

кпјима је пптребна  

ппмпћ и ппдрщка;  

наципналнпсти, пбразпваоу, интереспваоу). Разлишитпст кап бпгатствп  

једне друщтвене заједнице.  

Птвпренпст и затвпренпст за разлишитпсти.  

Разлишитпсти у нащпј лпкалнпј заједници.  

Равнпправнпст мущкараца и жена  

Уважаваое разлика уз једнака права, пдгпвпрнпсти и мпгућнпсти.  

Дешаци и девпјшице – слишнпсти и разлике, иста права и мпгућнпсти.  

Псетљиве друщтвене групе  

Групе кпјима је услед специфишних разлика пптребна дпдатна ппдрщка  

какп би имале исте щансе и мпгле равнпправнп да се укљуше у живпт  

заједнице и пстваре свпје пптребе и права.  

Стерептипи и предрасуде  

Упрпщћенп, ппједнпстављенп, генерализпванп и најшещће неташнп  

приказиваое некпга (сви дешаци су, све девпјшице су, сви Рпми су).  

Негативнп мищљеое ппјединаца п некпме кп се не ппзнаје дпвпљнп.  

Стерептипи и предрасуде кап пснпв за дискриминацију.  

Дискриминација  

3.Рад с ппдацима и  

инфпрмацијама  

4.Дигитална  

кпмпетенција 

5.Рещаваое прпблема 

6.Сарадоа 

7.Пдгпвпрнп ушещће у  

демпкратскпм  

друщтву 

8.Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

9.Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

10.Естетишка  

кпмпетенција 

11.Предузимљивпст и  

пријентација ка  

предузетнищтву. 
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4. пбјасни разлику  

између сапсећаоа,  

сплидарнпсти и  

сажаљеоа на  

датпм примеру;  

5. укаже на  

упрпщћенп,  

ппједнпстављенп,  

генерализпванп и  

најшещће неташнп  

приказиваое  

некпга на  

приказаним  

примерима; 

Неједнакп ппступаое према пспби или некпј групи на пснпву некпг  

оихпвпг лишнпг свпјства (ппл, узраст, вера, наципналнпст, пбразпваое,  

инвалидитет), щтп за ппследицу има нарущаваое оихпвих  

права и дпстпјанства.  

Једнакп ппступаое према неједнакима кап вид дискриминације.  

Етикетираое, ружни надимци кап вид дискриминације 

ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА 

Брпј шаспва и садржаји 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 
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6. наведе некпликп  

институција у свпм  

пкружеоу кпје  

брину п пптребама 

и правима грађана,  

ппсебнп деце;  

7. наведе щта би  

вплеп да има у 

свпјпј лпкалнпј  

заједници щтп сада  

недпстаје;  

8. тражи ппмпћ у  

ситуацијама 

крщеоа свпјих или 

туђих права;  

9. наведе једнп  

удружеое грађана 

у свпм пкружеоу и  

ппище шиме се 

ДЕМПКРАТСКП ДРУЩТВП – 10 шаспва 

Ја и други у лпкалнпј заједници  

Лпкална заједница  

Местп где грађани задпвпљавају највећи брпј свпјих пптреба и  

пстварују највећи брпј свпјих права.  

Пптребе и права кпје деца задпвпљавају у лпкалнпј заједници – за  

пбразпваоем, здравственпм защтитпм, пдмпрпм, игрпм,  

ушествпваоем у сппртским, кулурним и уметнишким активнпстима. 

Кпмуналне услуге 

Услуге пд ппщтег интереса за све грађане лпкалне заједнице – 

впдa, превпз, путеви, паркинг, птпад, псветљеое, паркпви, пијаце,  

димнишари.  

Институције и прганизације Лпкалне заједнице у пбласти  

пбразпваоа, културе, здравља, сппрта и рекреације, пшуваоа  

пкплине, безбеднпсти, верске прганизације. Активнпсти и  

дппринпс удружеоа грађана у лпкалнпј заједници. Наща лпкална  

заједница  

1.Кпмпетенција за  

целпживптнп  

ушеое 

2.Кпмуникација 

3.Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама  

4.Дигитална  

кпмпетенција 

5.Рещаваое прпблема 

6.Сарадоа 

7.Пдгпвпрнп ушещће у  

демпкратскпм друщтву 

8.Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

9.Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

10.Естетишка  

кпмпетенција 

11.Предузимљивпст и 
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бави;  

10. ппище на кпје  

све нашине деца  

оегпвих/оених  

гпдина мпгу да  

брину п свпјпј  

лпкалнпј 

заједници; 

Брига наще лпкалне заједнице п пптребама и правима свпјих  

грађана,.  

Брига наще лпкалне заједнице п деци разлишитих свпјстава (ппл,  

узраст, сирпмащтвп, здравље).  

Дпступнпст садржаја у нащем пкружеоу слепим или глувим  

пспбама, рпдитељима са дешијим кплицима или пспбама у  

инвалидским кплицима (пещашки прелази, щкпла, дпм здравља,  

прпдавница, превпз).  

Брига деце п свпјпј лпкалнпј заједници – п птпаду, биљкама и  

живптиоама, сппменицима културе, уметнишким делима,  

пптрпщои впде, пружаое ппмпћи пнима кпјима је тп пптребнп.  

Удружеое грађана у нащем пкружеоу некад и сад. 

пријентација ка  

предузетнищтву. 

ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА 

Брпј шаспва и садржаји 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

11. се ппнаща  

на нашин кпји  

ПРПЦЕСИ У САВРЕМЕНПМ СВЕТУ – 8 шаспва 

Снага узајамне ппмпћи  

1.Кпмпетенција за  

целпживптнп  
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уважава сппствене 

и туђе пптребе,  

права и псећаоа у  

свакпдневним  

ситуацијама;  

12.преппзнаје  

примере  

сплидарнпсти  

у свпм пкружеоу,  

пришама, 

филмпвима; 

Сплидарнпст  

Пптреба узајамне бриге и пдгпвпрнпсти међу људима. Лажна  

сплидарнпст.  

Разлика између сапсећаоа, сажаљеоа и сплидарнпсти.  

Примери акција сплидарнпсти у нащпј лпкалнпј заједници (мпбе,  

дпбрпвпљнп даваое крви и хуманитарне акције за лешеое бплесних,  

СМС акције прикупљаоа нпвца).  

Ситуације у кпјима свакпме мпже бити пптребна ппмпћ (бплест,  

сирпмащтвп, ратпви, ппплаве, земљптреси, ппжари, миграције).  

Медији кап ппдрщка сплидарнпсти.  

Вплпнтираое  

Дпбрпвпљнп ангажпваое ппјединаца и група у пружаоу ппмпћи  

људима, живптиоама, биљкама.  

Мптиви вплпнтера – верпваое у снагу узајамне ппмпћи, шпвекпљубље и  

хуманпст. Вплпнтерске акције ушеника/ушеница щкпле у лпкалнпј  

заједници (шищћеое јавних ппврщина, сађеое биљака, ппмпћ старим  

људима, удпмљаваое напущтених кућних љубимаца).  

ушеое 

2.Кпмуникација 

4.Дигитална  

кпмпетенција 

6.Сарадоа 

7.Пдгпвпрнп ушещће у  

демпкратскпм друщтву 

8.Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

9.Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

10.Естетишка  

кпмпетенција 

11.Предузимљивп 

ст и пријентација  

ка предузетнищтву. 
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Активнпсти вплпнтера Црвенпг крста у нащпј лпкалнпј заједници. 

ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

НАСТАВНА ТЕМА 

Брпј шаспва и садржаји 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

13. исппљава  

заинтереспванпст  

за сарадоу и  

ушещће у групнпм  

раду; 

14. заједнп са  

псталим  

ушеницима  

ушествује у  

прпналажеоу  

пспба кпјима је  

пптребна ппмпћ,  

у изради плана и 

ГРАЂАНСКИ  АКТИВИЗАМ – 6 шаспва 

Акција сплидарнпсти у лпкалнпј заједници  

Планираое и извпђеое акције сплидарнпсти у лпкалнпј  

заједници  

Утврђиваое кпме је у заједници пптребна ппмпћ.  

Пдређиваое циља акције.  

Припрема плана акције – ппдела улпга, дпгпвпр п рпкпвима,  

нашину реализације.  

Извпђеое и дпкументпваое акције –видеп,фптпграфије, текстпви и сл. 

Прпмпција акције на нивпу щкпле –приказиваое другим  

пдељеоима, рпдитељима и сл., прављеое ппстера или панпа,  

пбјављиваое прилпга у щкплскпм листу.  

Вреднпваое акције – шиме смп задпвпљни, щта је мпглп бити  

1.Кпмпетенција за  

целпживптнп ушеое 

2.Кпмуникација 

4.Дигитална  

кпмпетенција 

5.Рещаваое прпблема 

6.Сарадоа 

7.Пдгпвпрнп ушещће у  

демпкратскпм друщтву 

9.Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

10.Естетишка  

кпмпетенција 
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реализацији  

акције, оенпј  

прпмпцији и  

вреднпваоу. 

бпље. 11.Предузимљивпст и 

пријентација ка  

предузетнищтву. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКПВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 

 

Циљ ушеоа Ликпвне културе је да се ушеник, развијајући стваралашкп мищљеое и естетишке критеријуме крпз практишни 

рад, псппспбљава за кпмуникацију и да изграђује ппзитиван пднпс према култури и уметнишкпм наслеђу свпг и других нарпда. 

Гпдищои фпнд шаспва: 72 

Недељни фпнд шаспва: 2 
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ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 

 

МЕСЕЦ 
ПБРАДА 

УТВРЂ 

ИВАОЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

190.  МАТЕРИЈАЛИ 8 10 2        8  12 20 

191.  СППРАЗУМЕВАОЕ   4 8 4 4     6 14 20 

192.  КПМППЗИЦИЈА       10 8 4  5 17 22 

193.  ПРПСТПР         4 6 4  6 10 

УКУПНП 8 10 6 8 4 4 10 8 8 6 23 49      72 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

СТАНДАРДИ 

ППСЗИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

- црта, слика и пбликује разнпврсним 

прибпрпм и материјалпм изражавајући 

замисли, мащту, утиске и памћеое 

ппаженпг; 

- разликује бпје: пснпвне и изведене,  

 Естетишка 

кпмпетенција,  

кпмпетенција за 

ушеое, 

кпмуникација, 
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тппле и хладне; 

--разликује замищљену текстуру пд 

стварне текстуре; 

- зна щта је сппнтана слика и какп 

настаје;  

- препбликује, сампсталнп или у 

сарадои с другима, амбалажу и 

предмете за рециклажу меоајући им 

упптребну функцију; 

- ппвезује уметнишкп занимаое и 

уметнишки занат с пдгпварајућим 

прпдуктпм; 

ппщтује инструкције за припремаое, 

кприщћеое, пдржаваое и пдлагаое 

материјала и прибпра. 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа 

 

 

 

 

 

 

- ппреди разлишите нашине 

кпмуницираоа пд праистприје дп 

данас; 

- пбликује убедљиву ппруку; 

- тумаши једнпставне визуелне 

инфпрмације; 

- изражава исту ппруку писанпм, 

вербалнпм, невербалнпм и визуелнпм 

 
Естетишка 

кпмпетенција,  

кпмпетенција за 

ушеое, 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву, 
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СППРАЗУМЕВАОЕ 

 

кпмуникацијпм; 

- кпристи пдабране ппдатке и 

инфпрмације кап ппдстицај за 

стваралашки рад; 

- прптумаши једнпставне визуелне 

инфпрмације и ппруке из свакпдневнпг 

живпта; 

- разуме ппјмпве симбпл и знак; 

- изрази пдабране садржаје изразпм 

лица, пплпжајем тела, ппкретима или 

кретаоем. 

 

кпмуникација, 

рад с ппдацима и 

инфпрмацијама, 

сарадоа, 

дигитална 

кпмпетенција 

 

 

 

 

 

 

 

- расппреди пблике, бпје, линије и/или 

текстуре креирајући пригиналне 

кпмппзиције; 

- ппище ритам кпји упшава у прирпди, 

пкружеоу и уметнишким делима; 

- кпристи, у сарадои с другима, 

пдабране садржаје кап ппдстицај за 

ствараое пригиналнпг визуелнпг ритма; 

- ппреди пблике из прирпде, пкружеоа 

и уметнишких дела према задатим 

  

Естетишка 

кпмпетенција, 

кпмпетенција за 

ушеое, 

кпмуникација, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа 
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КПМППЗИЦИЈА 

услпвима; 

- ппище линије кпје упшава у прирпди, 

пкружеоу и уметнишким делима; 

- гради линије разлишитих вреднпсти 

кпмбинујући материјале; 

- гради апстрактне и/или фантастишне 

пблике кпристећи пдабране садржаје 

кап ппдстицај за стваралашки рад; 

- наслика реалне пблике у прпстпру 

сампсталнп мещајући бпје да би 

дпбип/-ла жељени тпн; 

- кпмбинује ритам, линије и пблике 

стварајући пригиналан прнамент за 

пдређену намену;    

- укаже на слишнпсти и разлике кпје 

ппажа у уметнишким делима и 

традицији разлишитих нарпда; 

- пбјасни защтп је дизајн важан и кп 

дизајнира пдређене прпизвпде; 

- разматра, у групи, какп је ушип/-ла п 

пблицима и где та знаоа примеоује. 
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ПРПСТПР 

 

 - искаже свпје мищљеое п тпме защтп 

људи стварају уметнпст; 

- искаже свпје мищљеое п тпме защтп 

је уметнишкп наслеђе важнп; 

- разгпвара с врщоацима п дпживљају 

прпстпра, дизајна, уметнишких и 

ушенишких радпва, уважавајући 

разлишитпсти; 

- ушествује у пбликпваоу и уређеоу 

прпстпра у щкпли, кпд куће или у 

пкружеоу;  

- разматра, у групи, щта и какп је ушип/-

ла и где та знаоа мпже применити. 

 

 Естетишка 

кпмпетенција,  

кпмуникација, 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини, 

кпмпетенција за 

ушеое, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа, дигитална 

кпмпетенција 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИШКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 3. РАЗРЕДА 
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Циљ ушеоа Музишке културе је да кпд ушеника рaзвиjе интeрeсoвaое и љубав према музици крпз индивидуалнп и 

кплективнп музишкп искуствп кпјим се ппдстише развијаое креативнпсти, естетскпг сензибилитета и духа заједнищтвa, кап и 

пдгпвпрнпг пднпса према пшуваоу музишкпг наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Гпдищои фпнд шаспва 36 

Недељни фпнд шаспва: 1 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

194.  Слущаое музике 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10        1 11 

195.  Извпђеое музике 4 3 2 2 / 1 3 3 2 1 17 4 21 

196.  Музишкп стваралащтвп / / / 1 1 / 1 / / 1 1 3 4 

УКУПНП 5 4 3 5 2 2 5 4 3 3 28 8 36 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ 

Ушеник ће мпћи да: 

СТАНДАРДИ 

ППСТИГНУШЋА 

УШЕНИКА 

ППЩТЕ И  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

788  

 

 

СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 

 

- ппище свпја псећаоа у вези са 
слущаоем музике; 

- разликује инструменте пп бпји 
звука и изражајним мпгућнпстима; 

- ппвезује карактер дела са избпрпм 
инструмента и музишким 
изражајним елементима; 

- преппзна музишку тему или 
карактеристишни мптив кпји се 
ппнавља у слущанпм делу; 

- ппщтује дпгпвпрена правила 
ппнащаоа при слущаоу и 
извпђеоу музике; 

      сампсталнп или уз ппмпћ пдраслих,   

кпристи преднпсти дигитализације; 

MK 1.2.1 

MK 1.2.2 

MK 1.2.4 

MK 2.2.1 

MK 2.2.2 

Естетишка кпмпетенција,  

кпмпетенција за ушеое, 

пдгпвпран пднпс према 

пкплини, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа 

 

 

 

ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 

 

- примеоује правилан нашин 
држаоа тела и дисаоа при певаоу; 

- изгпвара брпјалице у ритму, уз 
ппкрет; 

- пева пп слуху и са нптнпг текста 
песме разлишитпг садржаја и 
распплпжеоа; 

- ппвезује ппшетне тпнпве песама – 
мпдела и једнпставних наменских 
песама са тпнскпм висинпм; 

- наведе пспбине тпна и пснпвне 
музишке изражајне елементе; 

- кпмуницира са другима крпз 
извпђеое традиципналних и 
музишких игара уз ппкрет; 

- свира пп слуху и из нптнпг текста 
ритмишку и мелпдијску пратоу; 

MK 1.3.1 

MK 1.3.2 

MK 1.3.3 

MK 1.3.4 

MK 2.3.2 

MK 2.3.3 

MK 2.3.4 

МК 3.3.2 

Естетишка кпмпетенција,  

кпмпетенција за ушеое, 

пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 

кпмуникација, 

рад с ппдацима и 

инфпрмацијама, 

сарадоа,предузимљивпст 

и прјентација ка 
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- ппщтује дпгпвпрена правила 
ппнащаоа при слущаоу и 
извпђеоу музике; 

- кпментарище свпје и туђе 
извпђеое музике; 

- сампсталнп или уз ппмпћ пдраслих, 
кпристи преднпсти дигитализације; 

       ушествује у щкплским приредбама и    

манифестацијама; 

предузетнищтву, 

дигитална кпмпетенција 

 

 

МУЗИШКП СТВАРАЛАЩТВП 

 

- псмисли и изведе једнпставну 
ритмишку и мелпдијску пратоу; 

- псмисли музишки пдгпвпр на 
музишкп питаое; 

- псмисли једнпставну мелпдију на 
краћи задати текст; 

- изабере пдгпварајући музишки 
садржај (пд ппнуђених) према 
литерарнпм садржају; 

- ппщтује дпгпвпрена правила 
ппнащаоа при слущаоу и 
извпђеоу музике; 

       сампсталнп или уз ппмпћ пдраслих,            

кпристи преднпсти дигитализације. 

MK 1.4.1 

MK 1.4.2 

MK 1.4.3 

MK 2.4.1  

MK 2.4.2 

MK 2.4.3 

Естетишка кпмпетенција, 

кпмпетенција за ушеое, 

кпмуникација, 

рещаваое прпблема, 

сарадоа 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

790  

ПРЕДМЕТ:Прирпда и  друщтвп 

РАЗРЕД: трећи 

НАСТАВНИК: 

 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА УТВРЂ 
ИВАОЕ 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1.  Ппсматрамп и изушавамп 
неживу прирпду 

8 8 1        10 9 
 

19 
 

2. Истражујемп неживу прирпду   6 9       10 5 15 

3. Напредујемп     6 3 1    7 3 10 

4. Пптребни смп једни другима       8 1   5 4 9 

5. Негујемп живу и неживу 
прирпду 

       8 2  6 4 
 

10 

6.  Щтитимп прирпду и себе         4 5 5 4 9 

УКУПНП           43 29 72  

 

 

 

 

Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / 
МПДУЛ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 

УШЕНИКА 

ИСХПДИ 
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147.  Ппсматрамп и 
изушавамп 
неживу прирпду 

Кпмпетенција за ушеое:  
– активнп кпнструище знаое; 

упшава структуру градива и 
пдваја битнп пд маое битнпг;  

– ефикаснп кпристи разлишите 
метпде ушеоа;  

– уме да прпцени степен 
пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе. 

Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама:  
– кпристи графишки приказ 

ппдатака и уме да их шита и 
тумаши. 

Пдгпвпран пднпс према пкплини:  
– разуме и ппказује спремнпст за 

ангажпваое у защтити впда 
краја. 

Кпмпетенција за сарадоу:  
– дппринпси ппстизаоу дпгпвпра 

п изради заједнишкпг рада; 
ангажује се у реализацији 
преузетих пдгпвпрнпсти у 
пквиру групе. 

Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и 
мищљеоа уз уважаваое 
другашијих гледищта. 

Рещаваое прпблема 
 

1ПД1.1.2. 
1ПД.1.4.1. 
1ПД.1.4.2. 
1ПД.1.4.3. 
1ПД.1.6.1. 
1ПД.1.6.2. 
1ПД.2.4.1. 
1ПД.2.4.2. 
1ПД.2.4.3. 
1ПД.2.6.1. 
1ПД.2.6.3. 
1ПД.3.3.1. 
 

 

- идентификује пблике рељефа и ппврщинских впда у 
свпм крају 

- пдреди пплпжај задатпг пбјекта у пднпсу на истакнуте 

пблике рељефа и ппврщинске впде у свпм крају 

- илуструје примерима какп рељеф и ппврщинске впде 
утишу на живпт људи у крају 

- се пријентище у прпстпру ппмпћу кпмпаса и пријентира 
из прирпде/пкружеоа 

- ппище пут кпјим се мпже стићи пд једне дп друге ташке 
ппмпћу плана насеља 

- идентификује гепграфске пбјекте у свпм крају кпристећи 
гепграфску карту Републике Србије 

- ппвеже јашину делпваоа на телп са оегпвим пређеним 
растпјаоем 

- дпвпди у везу брзину падаоа тела са оегпвим пбликпм 

- разликује прирпдне и вещташке извпре светлпсти 

- ппвеже прпмену велишине и пплпжаја сенке са 
прпменпм пплпжаја извпра светлпсти 

- изведе једнпставне пгледе/експерименте и ппвеже 

резултат са пбјащоеоем/закљушкпм 

- сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 

- представи резултате истраживаоа (писанп, усменп, 

ппмпћу ленте времена, Power Point презентацијпм 

и/или цртежпм и др) 

- ппвеже резултате рада са улпженим трудпм 

- разликује шврстп, тешнп и гаспвитп стаое впде у 
прирпди и свакпдневнпм живпту 
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148.  Истражујемп 
неживу прирпду 

Кпмпетенција заушеое:  
– упшава структуру градива и 

активнп пдваја битнп пд маое 
битнпг;  

– ефикаснп кпристи разлишите 
метпде ушеоа;  

– уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје;  

– уме да прпцени степен 
пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе. 
 

Кпмпетенција за сарадоу:  
– дппринпси ппстизаоу дпгпвпра 

п изради заједнишкпг рада;  
– ангажује се у реализацији 

преузетих пдгпвпрнпсти у 
пквиру групе. 

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и 
мищљеоа уз уважаваое 
другашијих гледищта. 

 
Рещаваое прпблема:  
 испитујући прпблемску 

ситуацију, ушеник идентификује 
пгранишеоа и релевантне 
карактеристике прпблемске 
ситуације и разуме какп су пне 
међуспбнп ппвезане; 

1ПД.1.3.1. 
1ПД.1.3.4. 
1ПД.1.3.5. 
1ПД.1.3.6. 
 
1ПД.2.3.1. 
1ПД.2.3.3. 
1ПД.2.3.4. 
1ПД.2.3.5. 
 
1ПД.3.3.2. 
 
 
 
 
 

– ппвеже температурне прпмене са прпменама 
запремине и кретаоа ваздуха 

– пшита вреднпсти температуре впде, ваздуха и тела 
ппмпћу термпметра 

– ппвеже прпмену јашине звука са прпменпм удаљенпсти 
пд оегпвпг извпра 

– разликује ппвратне и неппвратне прпмене материјала 
– упши слишнпсти и разлике међу тешнпстима – теше, 

прпменљивпст пблика; прпвиднпст, бпја, густина 
– пдабере материјале кпји пп тпплптнпј прпвпдљивпсти 

највище пдгпварају упптреби у свакпдневнпм живпту 
– изведе једнпставне пгледе/експерименте и ппвеже 

резултат са пбјащоеоем/закљушкпм 

– сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 

– представи резултате истраживаоа (писанп, усменп, 

ппмпћу ленте времена, Power Point презентацијпм 

и/или цртежпм и др) 

- ппвеже резултате рада са улпженим трудпм 
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прпналази/псмищљава мпгућа 
рещеоа прпблемске ситуације. 
 

Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама:  
– кпристи графишки приказ 

ппдатака и уме да их шита и 
тумаши. 

 

149.  Напредујемп Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и 
мищљеоа уз уважаваое 
другашијих гледищта. 

Кпмпетенција за ушеое:  
– упшава структуру градива и 

активнп пдваја битнп пд маое 
битнпг;  

– ефикаснп кпристи разлишите 
метпде ушеоа;  

– уме да прпцени степен 
пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе. 

Кпмпетенција за сарадоу:  
– дппринпси ппстизаоу дпгпвпра 

п изради заједнишкпг рада;  
– ангажује се у реализацији 

преузетих пдгпвпрнпсти у 
пквиру групе. 

Пдгпвпрнп ушещће у 
демпкратскпм друщтву: 
– прихвата и ппщтује друге кап 

1ПД.1.4.4. 
1ПД.1.4.5. 
1ПД.1.6.5. 
1ПД.1.6.6. 
 
1ПД.2.4.5. 
1ПД.2.6.5. 
 
1ПД.3.5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

– примени правила друщтвенп прихватљивпг ппнащаоа 
ппщтујући права, пбавезе и разлишитпсти међу људима 

– кпристи временске пдреднице (гпдина, деценија, век) у 
свакпдневним ситуацијама и приликпм пписиваоа 
дпгађаја из прпщлпсти 

– прикупи и представи ппдатке п прпщлпсти ппрпдице и 
краја 

– сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 

– представи резултате истраживаоа (писанп, усменп, 

ппмпћу ленте времена, Power Point презентацијпм 

и/или цртежпм и др) 

– ппвеже резултате рада са улпженим трудпм 
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аутпнпмне и једнакп вредне 
пспбе; 

– изражава на афирмативан 
нашин свпј идентитет и ппщтује 
другашије културе и традиције и 
такп дппринпси духу 
интеркултуралнпсти. 

Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама: 
–  кпристи инфпрмаципне 
технплпгије за шуваое и 
презентацију ппдатака. 

 
 

150.  Пптребни смп 
једни другима 

Кпмпетенција за ушеое:  
– уме да резимира и елабприра 

пснпвне идеје;  
– уме да прпцени степен 

пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе. 
 

Кпмпетенција за сарадоу:  
– дппринпси ппстизаоу дпгпвпра 

п изради заједнишкпг рада;  
– ангажује се у реализацији 

преузетих пдгпвпрнпсти у 
пквиру групе. 

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и мищљеоа 
уз уважаваое другашијих 

1ПД.1.5.2. 
1ПД.1.5.3. 
 
1ПД.2.5.2. 
1ПД.2.5.3. 
 
 
 
 

– ппвеже разлишита занимаоа и делатнпсти са пптребама 
људи у крају у кпме живи 

– ппвеже врсте и знашај сапбраћаја у свпм крају са 
пптребама људи 

– примени правила безбеднпг ппнащаоа у сапбраћају 
– изведе једнпставне пгледе/експерименте и ппвеже 

резултат са пбјащоеоем/закљушкпм 

– сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 

– представи резултате истраживаоа (писанп, усменп, 

ппмпћу ленте времена, Power Point презентацијпм 

и/или цртежпм и др) 

- ппвеже резултате рада са улпженим трудпм 
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гледищта. 
 
Предузимљивпст и прјентациција 
ка предузетнищтву: 
–  уме да заступа свпје идеје и да 
утише на друге крпз развпј 
вещтине јавнпг гпвпра. 
 

151.  Негујемп живу и 
неживу прирпду 

Кпмпетенција за ушеое:  
– ефикаснп кпристи разлишите 

метпде ушеоа;  
– уме да прпцени степен 

пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  
 

Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама:  
– кпристи графишки приказ 

ппдататка и уме да их шита и 
тумаши. 

 
Кпмпетенција за сарадоу:  
– дппринпси ппстизаоу дпгпвпра 

п изради заједнишкпг рада;  
– ангажује се у реализацији 

преузетих пдгпвпрнпсти у 
пквиру групе. 

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и 
мищљеоа уз уважаваое 

1ПД1.1.4. 
1ПД1.1.6. 
1ПД.1.2.2. 
1ПД.1.2.3. 
 
1ПД.2.1.5. 
1ПД.2.1.6. 
1ПД.2.2.4. 
 
1ПД.3.1.1. 
 
 

– прикаже везе међу живим бићима у разлишитим 
живптним заједницама ппмпћу ланаца исхране 

– илуструје примерима пдгпвпран и непдгпвпран пднпс 
шпвека према живптнпј средини 

– сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 
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другашијих гледищта. 
 
 
 

152.  Щтитимп 
прирпду и себе 

Пдгпвпран пднпс према пкплини: 
– разуме кпнцепт здравпг и 

безбеднпг пкружеоа (впда, 
ваздух, земљищте) за живпт 
људи;  

– ппзнаје фактпре кпји утишу на 
загађеое земљищта, впде и 
ваздуха, разуме и предвиђа 
ппследице оихпве упптребе.  

 
Пдгпвпран пднпс према здрављу:  
– ппзнаје фактпре кпји дппринпсе 

здрављу или га угрпжавају. 
 
Кпмпетенција за ушеое:  
– ефикаснп кпристи разлишите 

метпде ушеоа;  
– уме да прпцени степен 

пвладанпсти градивпм, да 
идентификује тещкпће и зна 
какп да их превазиђе.  

 
Кпмуникација: 
 уме јаснп и аргументпванп да 

пбразлаже ставпве и 
мищљеоа уз уважаваое 
другашијих гледищта. 

 

1ПД.1.5.4. 
1ПД.1.5.5. 
 
1ПД.2.2.3. 
 
 
 

– илуструје примерима пдгпвпран и непдгпвпран пднпс 
шпвека према живптнпј средини 

– примени ппступке (мере) защтите пд заразних бплести   
– пбјасни какп рециклажа ппмаже пшуваоу прирпде 
– сарађује са другима у групи на заједнишким 

активнпстима 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИШКП И ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 

РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

РАЗРЕДНП ВЕЋЕ 3. РАЗРЕД 

 

    Циљ ушеоа Физишкпг и здравственпг васпитаоа је да ушеник унапређује физишке сппспбнпсти, мптпришке вещтине и знаоа из 

пбласти физишке и здравствене културе, ради пшуваоа здравља и примене правилнпг и редпвнпг физишкпг вежбаоа у савременим 

услпвима живпта и рада. 

Гпдищои фпнд шаспва: 108 

Недељни фпнд шаспва: 3 
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ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ ПБРАДА ПСТАЛИ 
ТИППВИ 

ШАСА 

СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

197.  ФИЗИШКЕ СППСПБНПСТИ 
2. Батерија  тестпва за 

праћеое  
физишкпг развпја и 
мптпришких сппспбнпсти 

        2 4 6 / 6 

198.  МПТПРИШКЕ ВЕЩТИНЕ, 
СППРТ И  

СППРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Атлетика 
2. Сппртска гимнастика 
3. Пснпве тимских, 
сппртских и елементарних 
игара 
4. Плес и ритмика 
5. Пплигпни 

 
 

7 
2 
5 

 
 

3 
 

6 
3 
1 

 
 

3 
4 
2 
1 

 
 
 

5 
2 
6 
1 

 
 

3 
3 
3 

 
 
 

3 
 

2 

 
 

1 
7 
3 
1 
1 

 
 

7 
3 
 

2 

 
 

6 
1 

 
 
 
 

3 
1 
1 

42 60 102 

199.  ФИЗИШКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

1. Култура вежбаоа и 
играоа 
2. Здравствена култура 

/ / / / / / / / / / / / / 

УКУПНП                  58 50 108 
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НАСТАВНА ТЕМА ИСХПДИ 
Ушеник ће мпћи да: 

СТАНДАРДИ 
ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ППЩТЕ И  
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
 
ФИЗИШКЕ СППСПБНПСТИ 
 

- примени једнпставне двпставне ппщтеприпремне вежбе 
(вежбе пбликпваоа);  
- прати прпмене у  тежини и висини  кпд себе и других; мај 
- кпригује сппственп држаоа тела на пснпву савета 
наставника; 
- правилнп држи телп;  
 

ФВ.1.1.1.Унапређује 
мптпришке 
сппспбнпсти 
ФВ.1.1.2.Правилнп 
извпди 
једнпставније вежбе 
пбликпваоа, са и 
без реквизита 
ФВ.1.1.3.Разуме 
знашај  правилнпг 
држаоа тела за 
здравље 
ФВ.2.1.1.Примеоује 
сампсталнп наушени 
кпмплекс јутарое 
гимнастике 
ФВ.3.1.1.Правилнп 
извпди најмаое 
један кпмплекс 
вежби пбликпваоа и 
приказује вежбе за 
ппједине делпве 
тела 

Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое  
Кпмуникација         
Сарадоа              
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу   
Рещаваое 
прпблема 
 

 
 
МПТПРИШКЕ ВЕЩТИНЕ, СППРТ И  
СППРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Атлетика 
2. Сппртска гимнастика 
3. Пснпве тимских, сппртских и 

- правилнп извпди вежбе, разнпврсна прирпдна и 
изведенакретаоа; 
– 
кпмбинујеусвпјенемптпришкевещтинеуигриисвакпдневнпм 
живпту; 
– пдржава равнптежу у разлишитимкретаоима; 
– разликује правилнп држаое пд неправилнпг 

ФВ.1.2.1.Правилнп 
трши варијантама 
технике тршаоа на 
кратке, средое и 
дуге стазе и мери 
резултат 
ФВ.1.2.2.Зна 

Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое  
Кпмуникација         
Сарадоа              
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу   
Рещаваое 
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елементарних игара 
4. Плес и ритмика 
5. Пплигпни 

држаоатела; 
– усппставља правилнп држаоетела; 
– правилнп дище тпкпмвежбаоа; 
– ппщтује правила ппнащаоа у и на прпстприма 
завежбаое; 
– ппщтује мере безбеднпсти тпкпмвежбаоа; 
– ппщтује правилаигре; 
– придржава се правилавежбаоа; 
– вреднује успех увежбаоу. 

правилнп да скаше 
удаљ згршнпм 
варијантпм технике 
и мери дужину скпка 
ФВ.1.2.3.Зна 
правилнп да скаше 
увисваријантпм 
технике маказице 
ФВ.1.2.4.Правилнп 
извпди вежбе на тлу 
ФВ.1.2.5.Правилнп 
извпди вежбе на 
греди и щведскпј 
клупи 
ФВ.1.2.6.Ппзнаје 
правила сппртских 
елементарних  игара 
ФВ.2.2.1.Правилнп 
извпди прескпке 
ФВ.2.2.2.Правилнп 
извпди вежбе на 
вратилу 
ФВ.2.2.3.Игра Мини - 
рукпмет, “Футсал”- 
мали фудбал и 
“Између шетири 
ватре”, примеоујући 
пснпвну технику, 
неппхпдна правила 
и сарађује са 
шланпвима екипе 
изражавајући 
сппствену лишнпст уз 

прпблема 
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ппщтпваое других  
ФВ.2.2.4.Правилнп 
извпди пснпвне 
ритмишке вежбе са 
лпптпм и вијашпм 
ФВ.2.2.5.Правилнп 
извпди плес и 
нарпднп кпла 
предвиђена  за 
трећи разред 
ФВ.3.2.1.Игра Мини - 
рукпмет, “Футсал”- 
мали фудбали 
“Између шетири 
ватре”, примеоујући 
вищи нивп технике, 
већи брпј правила, 
једнпставније 
тактишке 
кпмбинације и уз 
виспк степен 
сарадое са 
шланпвима екипе 
изражава сппствену 
лишнпст уз 
ппщтпваое других  

 
 
ФИЗИШКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

1. Култура вежбаоа и играоа 
2. Здравствена култура 

 

- кпристи терминплпгију вежбаоа;  
- ппщтује правила ппнащаоа на  вежбалищтима; 
- ппщтује мере безбеднпсти тпкпм вежбаоа;  
- пдгпвпрнп се пднпси према пбјектима, справама и 
реквизитима;  
- примени правила игре;  
- навија и бпдри ушеснике у игри на нашин кпји никпга не 

ФВ.1.3.1.Зна пснпвне 
ппјмпве везане за 
физишкп вежбаое 
ФВ.1.3.2.Ппзнаје 
пснпвна нашела 
безбеднпсти у сали, 
на игралищту и 

Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое  
Кпмуникација         
Сарадоа              
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу   
Рещаваое 
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вређа;  
- прихвати  ппбеду и ппраз кап саставни деп игре и 
такмишеоа;  
- уреднп пдлаже свпје ствари пре и накпн вежбаоа и у 
другим ситуацијама;  
- преппзна здравственп стаое када не треба да вежба;  
- примеоује здравственп -  хигијенске мере пре, у тпку и 
накпн вежбаоа и у другим живптним ситуацијама;  
- уреднп пдржава прпстпр у кпме живи и бправи;  
- кпристи здраве намирнице у исхрани;  
- ппвезује разлишита вежбаоа са оихпвим утицајем на 
здравље;    
- преппзна леппту ппкрета у вежбаоу;  
- се придржава правила вежбаоа;  
- вреднује сппствена и туђа ппстигнућа у вежбаоу;  

ушипници 
ФВ.1.3.3.Примеоује 
здравственп-
хигијенске мере  
ФВ.2.3.1.Зна пснпвна 
правила Мини - 
рукпмета, “Футсала” 
и “Између шетири 
ватре” 
ФВ.2.3.2.Ппзитивнп 
вреднује успещне 
пптезе и улпжени 
труд свих ушесника у 
игри, уз ппдстицаое 
свих ушесника у игри 
 ФВ.3.3.1.Зна утицај 
физишкпг вежбаоа  
 
 

прпблема 
 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ГЛПБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет: Прпјектна настава 

Разред: ТРЕЋИ 

Недељни фпнд: 1 шаспва   Гпдищои фпнд: 36шаспва 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

803  

 

Циљ наставе и ушеоа Прпјектне наставе је стицаое знаоа и псппспбљаваое ушеника да знаоа примене у живпту, рещаваое актуелних прпблема 

из живптнпг пкружеоа, сампсталнп кприщћеое разлишитих извпра ради стицаоа нпвих знаоа, ппдстицаое за истраживаоем, истраживашкп 

ушеое, развпј интереспваоа за уметнпст, културу и демпкратију, развпј кпмуникаципних вещтина 

 

 

ИСХПДИ пп етапама  
прпјектник активнпсти 

ППЩТЕ ТЕМЕ ПРПЈЕКАТА,САДРЖАЈИ  
(пбавезних предмета везаних за ппщту тему прпјекта) 
 

ППЩТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

1.функципналнп ппвезује  
знаоа, вещтине, искуства 
и мптивацију 
2 правилнп седи при 
раду за рашунарпм 

1. Свет бајки  - 8 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура 

2. Наща радип –емисија – 6 шаспва 

1.Кпмпетенција за 
целпживптнп ушеое 
2.Кпмуникација 
3.Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама  

Пбласт/тема Месец Тип шаса 

Ред.
брпј 

Назив прпјекта IX X XI XII I II III IV V VI Пбрада Утврђиваое 

1. Свет бајки   4 4 / / / / / / / / / 8 

2. Наща радип -емисија / 4 2 / / / / / / / / 6 

3. Пдељеоска библиптека / / 4 1 / / / / / / / 5 

4. Ппзприщте сенки / / / 3 2 2 / / / / / 7 

5. Здрава храна / / / / / / 2 1 / / / 3 

6. Занимљивпсти из щумскпг света / / / / / / / 3 2 1 / 6 

7. Заврщни шас-прпјекти иза нас / / / / / / / / / 1 / 1 

Укупнп 4 8 6 4 2 2 2 4 2 2 / 36 
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3. предлпжи редпслед  
активнпсти у пднпсу на  
ппстављени прпјектни  
задатак 
4.упшава слишнпсти и  
разлишитпсти ради  
класификпваоправилнп 
укљуши рашунар, ппкрене 
прпграм за цртаое,  
кпристи пдгпварајуће 
алатке пвпг прпграма, 
сашува свпј цртеж и ис- 
кљуши 
рашунара5.кпристи 
интернет за ушеое и 
прпналажеое  
инфпрмација уз ппмпћ  
наставника 
6.придржава се 
дпгпвпрених правила 
7.испитује свпјстава и  
пспбине, везе и узрпшнп-
ппследишне пднпсе 
8.дпбијене прпдукте 
шини видљивим и 
представља их другима 
9.ппвезује резултате 
ушеоа и рада са 
улпженим трудпм. 
10. зна да наведе мпгуће  
ппследице на здравље 
услед неправилнпг 
кприщћеоа дигиталних 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура 

3. Пдељеоска библиптека – 5 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура 

4. Ппзприщте сенки – 7 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура, Грађанскп васпитаое 

5. Здрава храна -3 шаса 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура 

6. Занимљивпсти из щумскпг света – 6 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 
култура, Математика,Музишка култура, Грађанскп васпитаое 

7. Заврщни шас – 1 шас 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Грађанскп 
васпитаое 
 

4.Дигитална кпмпетенција 
5.Рещаваое прпблема 
6.Сарадоа 
7.Пдгпвпрнп ушещће у  
демпкратскпм друщтву 
8.Пдгпвпран пднпс према  
здрављу 
9.Пдгпвпран пднпс према  
пкплини 
10.Естетишка кпмпетенција 
11.Предузимљивпст и 
пријентација ка 
предузетнищтву. 
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уређаја. 
11.вербалнп изражава 
сппљащоа и унутращоа 
запажаоа. 
 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

СЕКЦИЈА 

 

Назив секције: ЛУТКАРСКА СЕКЦИЈА 

РАЗРЕД: TРЕЋИ 

НАСТАВНИК: Јпванпвић Натаща 

ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ 
 

МЕСЕЦ СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

200.  -Фпрмираое луткарске 
секције и 
дпнпщеое плана рада  

2 / / / / / / / / / 2 

201.  -Щта је луткарствп 2 5 3 / / / / / / / 10 

202.  -Избпр текстпва за луткарску 
представу 

/ / 1 / / / / / / / 1 

203.  - Прпбe и израда лутака / / / 4 3 2 4 4 1 / 18 

204.  -Извпђеое представа / / / / / / / / 3 1 4 

205.  -Евалуација,праћеое / / / / / / / / / 1 1 
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УКУПНП 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 36 
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Р.БР. ПБЛАСТ / ТЕМА / МПДУЛ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ППСТИГНУЋА 
УШЕНИКА 

ИСХПДИ 

153.  -Фпрмираое луткарске 
секције и 
дпнпщеое плана рада  

   

154.  -Щта је луткарствп кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 

кпмуникација, 
предузимљивпст и 

пријентација ка 
предузетнищтву 

  

155.  -Избпр текстпва за луткарску 
представу 

   

156.  - Прпбe и израда лутака кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа 

  

157.  -Извпђеое представа кпмпетенција за  ушеое, 
пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм друщтву, 
естетишка кпметенција, 
кпмуникација, рад са 

ппдацима и инфпрмацијама,  
рещаваое прпблема, сарадоа 

  

158.  -Евалуација,праћеое    
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

ГЛПБАЛНИ  ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет: Слпбпдне активнпсти 

Разред: ТРЕЋИ 

Недељни фпнд: 1 шаспва   Гпдищои фпнд: 36шаспва 

 

Циљ наставе и ушеоа: Упућиваое ушеника да дпживљавају леппту у коижевнпм делу и свету кпји нас пкружује, бпгаћеое решника, негпваое 

Пбласт/тема Месец Тип шаса 

Ред.

брпј 

Назив активнпсти IX X XI XII I II III IV V VI Пбрада Утврђиваое 

1. Језишка култура 2 1 / 1 1 1 1 2 1 2 / 12 

2. Пблици 1 / 1 1 1 / / / / / / 4 

3. Извпђеое музике 1 / / 2 / 1 / / / / / 4 

4. Коижевнпст / 3 3 / 2 / / 2 / / / 10 

5. Ликпвне игре / / / / / 2 1 / / / / 3 

6. Разнпврснпст прирпде / / / / / / 2 / / / / 2 

7. Култура вежбаоа и играоа / / / / / / / / 1 / / 1 

Укупнп 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 / 36 
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слпбпднпг гпвпра, драматизација текстпва, вежбе у изражајнпм рецитпваоу, схватити ликпвни рад кап израз индивидуалнпг псећаоа дпживљаја 

и стваралашке имагинације, активнп естетскп унапређиваое свпје пкплине и шуваое прирпде, развијаое слуха и сппспбнпсти за ритмишкп-кретна 

изражаваоа, развијаое псећаја за дешије дружеое, развијаое такмишарскпг духа, негпваое тела и развијаое физишких мпгућнпсти деце 

 

 

ИСХПДИ пп етапама  

слпбпдних активнпсти 

ППЩТЕ ТЕМЕ СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ, САДРЖАЈИ  

(пбавезних предмета везаних за ппщту тему слпбпдне активнпсти) 

 

ППЩТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  

КПМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ушеник ће бити у стаоу 
да: 
-уштивп ушествује у 
впђенпм и слпбпднпм 
разгпвпру;  
- пбликује усмену ппруку 
служећи се 
пдгпварајућим решима;  
-пажљивп и културнп 
слуща сагпвпрнике; 
- бира и кпристи 
пдгпварајуће реши у 
гпвпру; на правилан 
нашин кпристи нпве реши 
у свакпдневнпм гпвпру;  
- кпристи инфпрмације п 
пспбинама пблика и 
кпнтрасту у свпм 
стваралашкпм раду; 
- разматра сам и са 

1. Језишка култура  - 12 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик, Ликпвна култура, Музишка 

култура 

2. Пблици  – 4 шаса 

Садржај пп предметима: Ликпвна култура, Прирпда и друщтвп, 

Математика ,Музишка култура 

3. Извпђеое музике – 4 шаса 

Садржај пп предметима: Музишка култура, Ликпвна култура, Српски 

језик 

4. Коижевнпст  – 10 шаспва 

Садржај пп предметима: Српски језик,  Ликпвна култура,Музишка 

култура 

5. Ликпвне игре -3 шаса 

1.Кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое 

2.Кпмуникација 

3.Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама  

4.Дигитална кпмпетенција 

5.Рещаваое прпблема 

6.Сарадоа 

7.Пдгпвпрнп ушещће у  

демпкратскпм друщтву 

8.Пдгпвпран пднпс према  

здрављу 

9.Пдгпвпран пднпс према  



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

810  

другима щта и какп је 
ушип и где та знаоа 
мпже применити; 
- изражава свпје замисли 
пдабранпм ликпвнпм 
техникпм; 
-примеоује стешена 
знаоа и дпживљена 
искуства на нпвим 
задацима; 
- кпристи пдабране 
инфпрмације кап 
ппдстицај за стваралашки 
рад;  
- упшава визуелне 
супрптнпсти у свпм 
пкружеоу и изрази 
пдабраним материјалпм 
и техникама свпј 
дпживљај и замисли; 
- слуща песме разлишитпг 
садржаја и 
распплпжеоа; 
- извпди музишке 
нумере. 
- на правилан нашин  
-кпристи нпве реши у 
свакпдневнпм гпвпру;  
-- активнп слуща и 
разуме садржај 
коижевнпуметнишкпг 
текста кпји му се шита;  
- преппзна песму, пришу 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Ликпвна 

култура, Математика,Музишка култура 

6. Разнпврснпст прирпде – 2 шаса 

Садржај пп предметима: Прирпда и друщтвп, Српски језик, Ликпвна 

култура,Музишка култура, Грађанскп васпитаое 

7. Култура вежбаоа и играоа – 1 шас 

Садржај пп предметима: Српски језик, Прирпда и друщтвп, Грађанскп 

васпитаое, Физишкп васпитаое 

 

пкплини 

10.Естетишка кпмпетенција 

11.Предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву. 
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и драмски текст;  
- пдреди главни дпгађај, 
време (редпслед 
дпгађаја) и местп 
дещаваоа у вези са 
прпшитаним текстпм;  
- упши ликпве и прави 
разлику између оихпвих 
ппзитивних и негативних 
пспбина;  
- изрази свпје мищљеое 
п ппнащаоу ликпва у 
коижевнпм делу;  
- кпристи инфпрмације п 
пспбинама пблика и 
кпнтрасту у свпм 
стваралашкпм раду; 
– кпмбинује усвпјене 
мптпришке вещтине у 
игри и свакпдневнпм 
живпту; 
– пдржава равнптежу у 
разлишитим кретаоима; 
– разликује правилнп пд 
неправилнпг држаоа 
тела; 
– усппстави правилнп 
држаое тела; 
– правилнп дище тпкпм 
вежбаоа; 
– прихвати ппбеду и 
ппраз кап саставни деп 
игре и такмишеоа. 
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-ппщтује правила игре; 
-навија фер и бпдри  
ушеснике у игри. 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Српски језик 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 5,гпдищои фпнд шаспва: 180. 

 

 

 

 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК 

бр. 
наст. 
теме 

Наставна тема Брпј шаспва Укупнп пп теми 

пбрада вежбаое/ 
утврђив. 

систем. прпвере 

1. 
 

ЈЕЗИК 22 12 2 5 41 
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2. КОИЖЕВНПСТ 54 34 4 1 93 

3. 
 

ЈЕЗИШКА КУЛТУРА  5 33 4 4 46 

I пплугпдищте 53 48 101 

II пплугпдищте 28 51 79 

Укупнп 3 теме 81 99 180 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Математика 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 5,гпдищои фпнд шаспва: 180. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

бр. 
наст. 
теме 

Наставна тема Брпј шаспва Укупнп пп теми 

пбрада вежбаое/ 
утврђив. 

систем. прпвере 
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1. СКУП ПРИРПДНИХ  
БРПЈЕВА ДП 1000 

48 73 5 6 132 

2. МЕРЕОЕ И МЕРЕ 10 4 1 2 17 

3. ППВРЩИНА 11 16 2 2 31 

I пплугпдищте 41 60 101 

II пплугпдищте 28 51 79 

Укупнп 3 теме 69 111 180 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Прирпда и друщтвп 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 2,гпдищои фпнд шаспва: 72. 

 

 

 

 

ПРИРПДА  И  ДРУЩТВП 

бр. 
наст. 
теме 

Наставна тема Брпј шаспва Укупнп пп 
теми пбрада утврђив. систем. прпвере 

1. МПЈА ДПМПВИНА ДЕП СВЕТА 12 8 2 1 23 

2. СУСРЕТ СА ПРИРПДПМ 6 4 / 1 11 

3. ИСТРАЖУЈЕМП ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ 6 4 1 1 12 

4. РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРПИЗВПДОА И 
ППТРПЩОА 

5 2 / / 7 
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5. ПСВРТ УНАЗАД - ПРПЩЛПСТ 11 6 1 1 19 

 

I пплугпдищте 22 18 40 

II пплугпдищте  18 14 32 

Укупнп 5 тема 40 32 72 

 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Физишкп васпитаое 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 3,гпдищои фпнд шаспва: 108. 
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ФИЗИШКП  ВАСПИТАОЕ 

Наставна тема Брпј шаспва Укупнп пп теми 

пбушава
ое 

увежбав. систем. прпвере 

АТЛЕТИКА 3 10 / 3 16 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 15 20 / 3 38 

РИТМИШКА ГИМНАСТИКА И НАРПДНИ ПЛЕС 6 7 / / 13 

ПСНПВИ СППРТСКИХ ИГАРА 9 29 / / 38 

ЗДРАВСТВЕНП ВАСПИТАОЕ 3 / / / 3 

 

I пплугпдищте 24 36 60 

II пплугпдищте  12 36 48 

5тема 36 72 108 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Ликпвна култура 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 2,гпдищои фпнд шаспва: 72. 
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Р
ед

н
и

 б
р

п
ј 

Наставна тема 
 
 

 
 

Наставна јединица 

Брпјшаспва 

за
 п

б
р

ад
у 

за
 д

р
уг

е 
ти

п
п

ве
 

п
п

 н
ас

та
вн

п
ј 

те
м

и
 

I БПЈА - Мпј свет бпја 35.  Кпмплементарне бпје 1 5 6 

36.  Хармпнија бпја 1 3 4 

37.  Симбплика бпје 1 7 8 

II ТЕКСТУРА - 
Кад дптакнем ја псетим 
 
 

38.  Линија и текстура (разлишити квалитети ппврщине у 
прирпди и урбанпм пкружеоу) 

1 1 2 

39.  Бпја, ппврщина и текстура (приказ текстуре линијпм, 
бпјпм и ппврщинпм – материјализација) 

1 5 6 

III ВЕЗИВАОЕ ПБЛИКА У 
ТРПДИМЕНЗИПНАЛНПМ 
ПРПСТПРУ И РАВНИ – КПЛАЖ, 
ДЕКПЛАЖ И АСАМБЛАЖ – 
Дпдајем, пдузимам, спајам, 
стварам 

40.  Кплаж и декплаж (Прганизација бпјених пблика у пднпсу 
на раван у прпстпру)  

1 3 4 

41.  Асамблаж (Прганизација трпдимензипналних пблика у 
прпстпру и на равни) 

1 5 6 

IV МАЩТА - Мпја мащта, мпји снпви 42.  Мащта, фантазија (Изражаваое ликпвних пднпса пп 
лишнпм избпру ушеника) 

1 3 4 

V АМБИЈЕНТ, СЦЕНСКИ ПРПСТПР - 
Дешји театар 

43.  Луткарскп ппзпрщте (Идејна рещеоа за израду маски, 
кпстима, сцене и реквизита на задати драмски текст и 
музику) 

1 7 8 

VI СВЕТЛИНА И ГРАФИКА – Птисци у 
бпји 

44.  Графика (Линија, светлина и ппврщина у графици) 1 1 2 

VII СИМБПЛ И ЗНАК - Мпј знак 45.  Симбпл, знак (Симбпли, визуелни, слпвни и нптни знаци, 
пешат, грб, защтитни знак) 

1 1 2 
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VIII ПЛАКАТ, БИЛБПРД, РЕКЛАМА – 
Гпвпр мпје слике 

46.  Плакат, билбпрд, реклама (Визуелна инфпрмације и 
ппуке, израда плаката)  

1 5 6 

IX УМЕТНИШКП НАСЛЕЂЕ - Путпваое 
крпз уметнпст 

47.  Теме у уметнпсти (Ппсматраое, дпживљаваое и естетскп 
прпцеоиваое леппг у прирпди, твпревинама уметнпсти и 
нарпдне традиције)  

2 2 4 

X СТРИП, ФПТПГРАФИЈА, ФИЛМ – 
Светлппис 

48.  Нпви медији (Стрип, фптпграфија, филм) 2 8 10 

Првп  пплугпдищте  8 26 34 

Другп пплугпдищте  8 30 38 

Укупнп 16 56 72 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Музишка култура 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 1,гпдищои фпнд шаспва: 36. 

 

 

 

 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

821  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИШКА  КУЛТУРА 

бр. 
наст. 
теме 

Наставна тема Брпј шаспва Укупнп пп теми 

пбрада утврђив. систем. 

1. 
 

ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 
(певаое , свираое) 

16 7 / 23 

2. 
 

СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 3 5 / 8 

3. 
 

СТВАРАОЕ МУЗИКЕ / 2 3 5 

Укупп 3 темe 19 14 3 36 

I пплугпдищте 14 7 21 

II пплугпдищте  5 10 15 

Укупнп 36 
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ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 

 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Грађанскп васпитаое 

 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 1,гпдищои фпнд шаспва: 36. 

 

 

 

ВРЕМЕ ТИППЛПГИЈА НАСТАВНИХ ШАСПВА 
 

вежбаое пбнављао
е 

Писмени 
задатак/ 
прпвера 

систематизациј
а 

псталп СВЕГА  

1.ППЛ. 20 / / / / 20 

2.ППЛ. 16 / / / / 16 

СВЕГА 36 / / / / 36 

 

 

ГЛПБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ЩКПЛСКУ 2020/21. ГПДИНУ 
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 НАСТАВНИ ПРЕДМЕT:  Шувари прирпде 

 Разред: шетврти ,недељни фпнд шаспва: 1,гпдищои фпнд шаспва: 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ ТИППЛПГИЈА НАСТАВНИХ ШАСПВА 
 

пбрад
а 

утврђиваое вежбе 
пбнављаое 

Писмени 
задатак/ 
прпвера 

систематизациј
а 

псталп СВЕГА  

1.ППЛ. 7 / 10 / 2 1 20 

2.ППЛ. 5 / 9 / 2  16 

СВЕГА 12 / 19 / 4 1 36 
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Време реализације 

ШЕТВРТИ   РАЗРЕД  
Тема 

Активнпст 

Сарадници 

Септембар 
 

1. Тема – Ја и други Педагпг, рпдитељи 
 
  

1.Ппнпвп у щкпли- ппвратак у щкпли 
 
2. Мпј ппртфплип – презентпваое 
ппртфплија 
3. Ми смп тим-представљаое пдељеоа кап 
тим 
4. Какп да пткријем свпје сппспбнпсти – 
ушеници изнпсе свпја интереспваоа 
5.  Кад ппрастем бићу… 
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Пктпбар 
 

6. Нащи рпђендани–ушеници сазнају 
датуме рпђеоа свпјих другпва 
7. Какп да ушимп –уше какп да уше и стекну 
навике у ушеоу 
8.Мпј рад је мпј успех – какп да стигну дп 
свпг циља 
9. Мпје слпбпднп време – какп да 
испунимп слпбпднп време 

Педагпг, рпдитељи 

Нпвембар 
 

2. Тема- Бпнтпн 

 

Педагпг, рпдитељи 

Нпвембар 
Децембар 
 

10. Бпнтпн у ушипници 
11. Ппщтујемп правила – ппщтујемп 
правила у щкпли  
12. Ушимп п пријатељству  
13. Какп негпвати пријатељствп – какп да 
сашувамп и негујемп пријатељствп 
 

Педагпг, рпдитељи 
Педагпг 
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14. Тегла врлина 
15. Тплеранција према разликама 
16. Да ли смп испунили дпсадащои циљ – 
анализа ппртфплија да ли су ушеници 
ппстигли резултате кпје су дп сада 
ппставили 
17. и 18. Нпвпгпдищои маскембал- 
прганузујемп маскембал на нивпу разреда 

Јануар 
 

19. Бпжић–какп прпслављамп Бпжић 
20. Свети Сава– правимп панп ппвпдпм 
Светпг Саве 
21. Здрава храна – ппсета медицинске 
сестре 
 
22.  Здравље на уста улази – шиме треба да 
се хранимп 

Педагпг, рпдитељи 

Фебруар 
 

23.  Здрава храна – квиз 
24. Пущеое или здравље 
 
25. Недеља здравих уста и зуба 

 

Фебруар 
 
Март 
 

Тема-  Мпја псећаоа и ја Педагпг, рпдитељи 

26. Шеститка за маму, баку–правимп 
шеститку за маму или баку ппвпдпм псмпг 
марта 

Педагпг 
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27.  Мпја псећаоа  
28. Дан ппзприщта 
 

3. 29. и 30.  Игре без граница 

Април 
 

 
31.  Дан щале 
32. Ускрщои ващар– припремамп щтанд за 
Ускрс 
33. Щта треба да  шитамп– развијаое 
љубави према шитаоу 

Педагпг, рпдитељи 

Мај 
 

34. Мпје шетвпрпгпдищое путпваое–
представљају  свпј најважнији дпгађај у 
дпсадащоем щкплпваоу 
 

Педагпг 

Јун 
 

35 . Наушили смп– представљамп свпј 
ппртфплип 
36. Желим да се представим– припремамп 
приредбу за крај щкплске гпдине 

Педагпг 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ПРВИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

829  

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 7 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 26 

За друге типпве шаса 10 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Заједница кап пснпв живпта 4 3 1 

3. Заједница љубави Бпга,шпвека и прирпде 5 4 1 

4. Неизмерна љубав Бпжија – Христпс се рпди 6 4 2 

5. Црква – заједница са Бпгпм 9 7 2 

6. Христпва љубав према шпвеку и свету 4 3 1 

7. Наща брига п свету 7 4 3 

 Укупнп шаспва 36 26 10 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

АЛЕКСАНДАР ПЕТРПВИЋ 

МИХАИЛП СИМИЋ 
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Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 7 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 23 

За друге типпве шаса 13 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Мпје местп у Цркви 6 4 2 

3. Литургијске службе 6 4 2 

4. Живпт у Цркви – леппта празника 7 4 3 

5. Трпеза Гпсппдоа 5 4 1 

6. Света Литургија – прпслава Васкрсеоа 5 3 2 
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7. Икпна – прпзпр у вешнпст 6 3 3 

 Укупнп шаспва 36 23 13 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 

Михаилп Симић 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 6 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 23 

За друге типпве шаса 13 
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Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Бпг ствара свет и шпвека 7 5 2 

3. Бпг нас впли 8 4 4 

4. Заједница Бпга и света крпз шпвека 6 4 2 

5. Литургија – препбражени свет 7 5 2 

6. Шпвек и прирпда 7 4 3 

 Укупнп шаспва 36 23 13 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 

Михаилп Симић 

 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ШЕТВРТИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 
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БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 6 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 24 

За друге типпве шаса 12 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Црква је нащ избпр 7 5 2 

3. Христпс нас све зпве 8 5 3 

4. Диван је Бпг у светима свпјим 7 5 2 

5. Знашај врлинскпг живпта 8 5 3 

6. Са нама је Бпг 5 3 2 

 Укупнп шаспва 36 24 12 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

 

                                                                                                                                                                              Александар Петрпвић 

                                                                                                                                                                             Михаилп Симић 
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Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗАПЕТИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 7 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 22 

За друге типпве шаса 14 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Религија и култура старпг света 3 2 1 

3. Пткривеое – свет Библије 4 2 2 

4. Ствараое света и шпвека 7 4 3 

5. Старпзаветна истприја спасеоа 8 5 3 

6. Закпн Бпжији 4 2 2 

7. Месијанска нада 9 6 3 

 Укупнп шаспва 36 22 14 
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ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 

Михаилп Симић 

 

 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ЩЕСТИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 5 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 22 
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За друге типпве шаса 14 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Припрема света за дплазак Сина Бпжијег 5 3 2 

3. Увпд у Нпви завет 5 3 2 

4. Бпгпшпвек – Исус Христпс 17 10 7 

5. Црква Духа Светпга 8 5 3 

 Укупнп шаспва 36 22 14 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 

Михаилп Симић 

 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
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(ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 5 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 36 

За пбраду нпвпг градива 23 

За друге типпве шаса 13 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Бпгпппзнаое  5 4 1 

3. Јединствп Цркве Христпве 8 5 3 

4. Светптајински живпт Цркве 11 8 3 

5. Српска црква крпз векпве 11 5 6 

 Укупнп шаспва 36 23 13 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 
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Михаилп Симић 

 

 

Г Л П Б А Л Н И   П Л А Н   Р А Д А 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВПСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

(ЗА ПСМИ РАЗРЕД ПСНПВНЕ ЩКПЛЕ, ЩК. 2020/21. ГПД.) 

 

 

БРПЈ НАСТАВНИХ ТЕМА 5 

ГПДИЩОИ ФПНД ШАСПВА 34 

За пбраду нпвпг градива 21 

За друге типпве шаса 13 

 

 

Р. бр Наставни садржај Бр. 
шаспва 

За 
пбраду 

За утврђиваое и 
ппнављаое 

1. Увпд 1 1 - 

2. Шпвек је икпна Бпжија 6 4 2 
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3. Ппдвижнишкп-евхаристијски етпс 8 5 3 

4. Литургија 9 5 4 

5. Царствп Бпжије 10 6 4 

 Укупнп шаспва 34 21 13 

 

 

ВЕРПУШИТЕЉИ:  

Александар Петрпвић 

Михаилп Симић 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА, СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ И ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

 

 

План рада Струшнпг актива за развпјнп планираое кпрдинатпр тима Јасмина Бпгпјевић 
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Брп
ј 

Активнпст 
 

Циљеви 
Време 
реализациј
е 

Нпсилац 
активнпсти 

 
Евалуација 

Критеријум 
успеха 

 
 
 
 

1. 

Уппзнаваое шланпва са 
предлпгпм Тима за 
Вреднпваое квалитета 
рада и избпра припритета 
за щкплску 2020.21гпдину 
(предлпзи, идеје и ппдела 
задужеоаза израду  нпвпг 
петпгпдищљег РАЗВПЈНПГ 
плана 

 

Инфпрмисаое 
шланпвима 
тима, 
струшних пргана и 
пргана 
управљаоа у 
щкпли п 
изабраним 
прирпритетима 

 
 
 
 

Септембар, 

 

 
Кппрдинат
пр тима 

 
Увид у 
планира
не 
прпграмс
ке 
активнпс
ти 

 
 

Сви у 
щкпли 
уппзнати са 
изабраним 
припритети
ма 

 
 

2. 

Извещтај шланпва тима п 
реализпваним 
активнпстима у пквиру 
планираних 
садржаја Развпјнпг плана 

Реализпва
ое 
прпграмск
их 
садржаја у 
пквиру 
изабраних 
припритета 

 
 

Јануар, фебруар, 

 
Кппрдинат
пр тима и 
шланпви 
тима 

 
Ппјединаш
ни 
извещтаји 

 
80% 
планираних 
садржаја за 
пвај перипд 
реализпванп 

 

 
3. 

Праћеое реализације 
планираних 
активнпсти у пквиру 
изабраних припритета. 
Упшени прпблеми и 
тещкпће, 
предлпзи мера, извещтаји 

Предузима
ое 
пдређених 
активнпсти у циљу 
унапређиваоа 
рада у щкпли 

 

 
Април, 

 

 
Кппрдинат
пр тима 

 
Интервју са 
шланпвима 
тима и 
извещтаји 

90% 
планираних 
активнпсти је 
реализпванп, 
щтп је 
дппринелп 
унапређиваоу 
рада щкпле 
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4. 

Извещтај кппрдинатпра 
тима п реализпваним 
активнпстима 
Развпјнпг плана у 
щкпл.2020./21гпдини
, предлпз, идеје, 
дискусија... 

Инфпрмиса
ое шланпва 
тима п 
реализпвани
м 
садржајима 
и 
планираним 
активнпстима 
у пквиру 
развпјнпг 
плана 

 
 
 

Август, 

 
Кппрдинат
пр тима 

 
Извещтај 
кппрдинат
пра тима 

 
 

90% 
планираних 
садржаја за 
пву гпдину је 
реализпванп 

 

 

Ушенишкипарламент 

Ментпр Ушенишкпг парламента: Јасмина Бпгпјевић – педагпг 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТПР 

Кпнституисаое Ушенишкпг парламента 
усвајаое статута Ушенишкпг парламента 
усвајаое ппслпвника п раду Ушенишкпг парламента 
уппзнаваое шланпва парламента са планираним 
активнпстима (идеје, сугестије, предлпзи) 

септембар шланпви 

парламента 

ментпр 

уппзнаваое    шланпва  Парламента  са Планпм рада щкпле, 
Извещтајем п раду щкпле за прптеклу гпдину, Развпјним 
планпм, 
Щкплским прпгрампм и Кпнвенцијпм п правима детета 

oктпбар шланпви 
парламента 
ментпр 

представљаое 
Ушенишкпг парламента – „Тп смп 
миˮ (панп-презентација у хплу 

oктпбар шланпви 
парламента 



ПЩ "ЈЕВРЕМ ПБРЕНПВИЋ "ЩАБАЦ 

 

842  

щкпле ( ментпр 

пбележаваое Дешје недеље, ушещћем у припреми и 
реализацији разнпврсних активнпст на предлпг шланпва 
парламента 

oктпбар шланпви 
парламента 
ментпр 

Друщтвенп кпристан рад – предлпзи шланпва Ушенишкпг 
парламента 

пктпбар Шланпви парламента 
ушеници 

Ппсета шланпвима парламента ПЩ“Анта 
Бпгићевић“Лпзница, -размена искустава и дружеое, 

Пктпбар Шланпви парламента 
Ивана Јанкпвић 

Представљамп вам најатрактивнија занимаоа (гпсти 
рпдитељи – експерти). 

нпвембар шланпви 
парламента 
Врщоашки тим за 
ПП 

Анализирамп успех на крају првпг пплугпдищта и 
предлажемп мере ппдрщке за ушенике са великим брпјем 
непрелазних пцена. 

децембар шланпви 
Парламента 
ментпр 

Прганизијемп хуманитарне акцијуе 
*Прикупљаое слаткища за сирпмащне ушенике наще щкпле: 
„Један пакетић - пунп 
љубавиˮ, прављеое и 
ппдела пакетића. 
*Хуманитарна нпвпгпдищоа журка, 

децембар шланпви 
парламента 
ментпр 

Прганизпваое такмишеоа пдељеоских заједница  Тема пп 
узбпру шланпва Парламента. 

децемб
ар- 
јануар 

шланпви 
парламента 
разредне 
старещине 
пдељенске 
заједнице 

Ушещће шланпва парламента у раду седница Наставнишкпг 
већа, иструшнпг актива за Развпјнп планираое, Савета 
рпдитеља, Щкплскпг пдбпра, везанп за актуелна питаоа 
ушеника-ескурзије, излети, хуманитарне акције, учбеници, 
матура,...) 

у тпку 
щкплске 
гпдине 

шланпви 
парламента 
ментпр 
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инфпрмација п прпфесипналним интереспваоима ушеника 
8. разреда наще щкпле и сарадопм са средоим щкплама 

фебруар-март Врщоашки тим за ПП 
психплпг 

Ппзивамп у гпсте шланпве парламента из ПЩ
 „Јанкп Веселинпвићˮ - Щабац (размена искуства 
идружеое) и 
Шланпве парламента ПЩ“Анта Бпгићевић“ Лпзница 

март шланпви 
парламента 
ментпрМпсихплпг 

Припрема презентација у хплу щкпле везана за ппсете и 
дружеља парламентараца Јанкпве и Антине щкпле, 

април шланпви парламента, 
 

„Щкпла у дпба дигитализације?ˮ (анкета за ушенике псмпг 
разреда) презентпваое резултата истраживаоа на струшним 
прганима щкпле. 

април Шланпви парламента 
Разредне 
старещине 
Ментпр 

заједнишки излет шланпва Парламента и врщоашкпг тимаза 
ПП пп избпру ушеника 

мај Шланпви 
парламента 
ментпр, психплпг 

Ппсета шланпва парламента наще щкпле, параменту  
ПЩ“Јанкп Веселинпвић“ Щабац 

мај Шланпви 
парламента 
ментпр 

евалуација и извещтај п 
раду Ушенишкпг 
парламента 

јун председник 
парламента ментпр 
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ПЛАН ЗА РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 
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Оквир за дефинисаое циљева: Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа „Службени гласник РС“ 88/2017, 27/2018. и др.закпни и 10/2019.  
и Правилник п стандардима квалитета рада устанпве „Службени гласник РС“ 14/18. 
Опщти циљ рада тима:  
 

Ппщти и специфишни циљеви Захтеване метпде и 
активнпсти 

Пдгпвпрнп лице за 
спрпвпђеое 
активнпсти 

Мерљиви индикатпри 
за ппстизаое циљева 

Датум/месец дп 
кпга ће циљеви 
бити испуоени 

Пдгпвпрнп лице 
за вреднпваое 
пстваренпсти 
циљева 

Прганизпваое рада тима и 
планираое активнпсти за 
щкплску 2020/2021.  

 
Састанак тима и анализа 
дпсадащоег рада 
Дпгпвпр п планираним 
активнпстима и знашају рада 
на развијаоу кпмпетенција 
кпд ушеника 
Предлпг теме за 
предузетнищвп у пквиру 
пвпг тима, планираое и 
реализација акцијa кпје се 
пднпсе на предузетнищтвп 
(предлпжена тема - акција 
прикупљаоа  пластишних 
шеппва за ппмпћ пспбама са 
инвалидитетпм ,питаоа, 
предлпзи и идеје 
 

Кппрдинатпр тима и 
шланпви 

Кпнкретан плана 
активнпсти, 
имплементиране 
активнпсти у планпве 
рада наставника и 
струшних већа 

Септембар 2020 Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација прпјекта пп 
избпру наставника 1. и 2. 
разреда у пквиру прпјектне 
наставе 

Наставници разредне 
наставе I и II 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 

Нпвембар 2020. Сви  присутни  
(упитник) 
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или 5) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација „Индустријска 
ревплуција 19.век „ 

струшнп веће 
технишкпг и 
инфпрматишкпг 
пбразпваоа и 
инфпрматике и 
рашунарства 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Децембар 2020. Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација на тему пп 
избпру шланпва струшнпг 
већа 

струшнп веће  
физишкпг васпитаоа 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Децембар 2020. Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација „Бпжићни 
ващар“ 

Струшнп веће страних 
језика 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Јануар 2021  Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација „Кпцка пп 
кпцка метар кубни“ 

Струшнп веће 
математике и физике 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Март 2021  Сви  присутни  
(упитник) 
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Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација прпјекта пп 
избпру наставника 3. и 4. 
разреда у пквиру прпјетне 
наставе 

Наставници разредне 
наставе III и IV 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Март 2021.  Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација на тему 
„Демпграфија Србије“ 

Струшнп веће 
истприја и гепграфија 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Април 2021 Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација на тему „Пд 
Едиспна дп Дизера“ 

Струшнп веће 
наставника музишке и 
ликпвне културе 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Април 2021. Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 
праксе 

Презентација на тему 
„Бплести зависнпсти“ 

Струшнп веће 
биплпгије и хемије 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 
пценилп пценпм 4 
или 5) 

Мај 2021. Сви  присутни  
(упитник) 

Развијаое сппствених 
кпмпетенција за рад на 
прпјектнпј настави крпз 
размену искустава и критишки 
псврт кап и примере дпбре 

Презентација на тему 
„Кпспвски бпј“ 

Струшнп веће 
наставника српскпг 
језика 

Брпј заступљених 
кпмпетенција везанп 
за презентацију 
(минимум 5, већина 
присутних прпјекат 

Мај 2021 Сви  присутни  
(упитник) 
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праксе пценилп пценпм 4 
или 5) 

Извещтај п раду тима и избпр 
прпјекта кпји је пцеоен са 
најбпљпм пценпм 

Анализа рада тима Кппрдинатпри  и сви 
шланпви тима 

Дпкументација п раду 
тима 

Јун 2021 евалуација 

Наппмена/кпментар: 
 
Планиранп најмаое 8 састанака тпкпм щкплске гпдине (пквирнп време пдржаваоа састанака: крај септембра, нпвембар, фебруар, март, април, мај и 
јун). Пп пптреби заказати и вище састанака. 
Планирана ппдрщка Ивана Јанкпвић  
Укљушити представнике Ушенишкпг парламента и Савета рпдитеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


