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Основна школа „Мића Стојковић“ 
Адреса матичне школе: 29. новембра број 11, 11 430 Умчари 

Градска општина Гроцка 

Телефон: 011/8541-213      
e-mail адреса: umcarios@yahoo.com директор школе e-mail: direktor.umcari@gmail.com 

www.osmicastojkovic.edu.rs 

 

На основу члана 115. став 2, а у вези са чланом 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

Гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/2018), члана 47. Статута школе, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић” из Умчара на 

седници одржаној 29. 6. 2020. године доноси следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Школски програм за први циклус за школске 2020/2021-2023/2024. годину 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Школски одбор Основне школе „Мића Стојковић“ из Умчара, на седници одржаној 29. 6. 2020. године, разматрао је Школски програм за 

први циклус. 

 

Школски одбор је гласао са седам гласова за потврђивање, уздржаних није било, против није био ниједан глас, тако да се сматра  да је 

Одлука донета у складу са Законом о основама система и образовања и васпитања Републике Србије. 

 

Члан 119 став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник Републике Србије”, број 88/2017, 

27/2018), члана 47 Статута школе, прописано је да Орган управљања доноси Школски програм. 

Имајући у виду наведено, Школски одбор одлучио је као у диспозитиву. 

 

            Председник Школског одбора 

            ....................................................... 

  Јасмина Маринкови  
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1. Увод 

 

Школски програм је документ у коме се наводе сви процеси, садржаји и активности које се реализују у школи. Поред тога што је њихова 

сврха да се остваре образовно-васпитни циљеви и задаци, подстичу се, промовишу и развијају посебни и друштвени развој сваког 

ученика. У њему су обједињени садржаји изборне и факултативне наставе, слободних и ваннаставних активности које ученици могу 

одабрати на почетку школске године. Као резултат дугогодишњег праћења потреба и итереса ученика, родитеља и локалне заједнице 

издвојиле су се одговарајуће активности и садржаји наше школе. 

Остваривање активности и садржаја из Школског програма школе темеље се на: стручној компетенцији наставника, квалитетној и 

разноврсној сарадњи породице и школе, подршци и помоћи локалне заједнице. 

 

2. Циљеви школског програма 

 

Школски програм омогућава креирање процеса учења и наставе усмерених на развој компетенција ученика. Он омогућава реализацију 

циљева и исхода образовања, достизање стандарда постигнућа и развијања компетенција ученика према могућностима школе. 

Школским програмом су исказани: 

 начини којима се обезбеђује поштовање принципа и остваривање општих циљева и исхода образовања и васпитања; 

 усмереност на ученика и учење, компетенције, исходе и стандарде постигнућа; 

 приступ учењу и настави - предметни, тематски или предметно-тематски, пројектни; 

 облици образовно-васпитног рада (редовна, допунска и додатна настава, пројектна настава, настава у природи); 

 начини прилагођавања, методе, активности и садржаји који ће се користити у процесу остваривања исхода и стандарда 

постигнућа; 

 ваннаставне активности у школи; 

 начини вредновања рада ученика и целокупног процеса учења и наставе; 

 облици и начини сарадње са родитељима и локалном заједницом. 
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3. О школи 

 

Основна школа „Мића Стојковић” налази се у Умчарима, месту које припада општини Гроцка. Поред централне школе у Умчарима, обухвата и 

подручна одељења у селима Дражањ, Пударци, Камендо и Живковац. Школа у Умчарима је отпочела са радом 1864. године мењајући своје седиште 

све до 1976. када је изграђена модерна школска зграда у којој се и данас одржава настава. Ове године, школа слави јубилеј – четрдесет  година 

постојања нове школске зграде.  

Село Пударци има школу од 1893. године, а нови школски објекат изграђен је 1925. године. Деца из Камендола ишла су  у школу у  Умчарима све до 

1893. године када село отвара сопствену школу. Године 1894. Дражањ добија свог учитеља, а зграду тек 1906. године. Нажалост, школа у Дражњу је 

пре неколико година страдала у пожару, након чега је реконструисана и тренутно се чека технички пријем зграде. До тада, ученици из Дражња 

похађају наставу у школи у Умчарима. 

Централна школа је савремени школски објекат са двдесет седам  учионица и кабинета и бројним пратећим практикумима, Свечаном салом, 

библиотеком, трпезаријом и кухињом, пространом зборницом, канцеларијама, стоматолошком ординацијом, Салом за физичко васпитање и  четири 

спортска терена на отвореном. Школа је у претходној школској години опремљена квалитетним савременим средствима и училима, као и новим 

намештајем. Подручна одељења у Пударцима и Камендолу су комплетно реновирана, док је и Живковцу неопходна реконструкција како би услови 

за рад били квалитетнији. 

Наставни кадар школе заједно са стручним сарадницима формира велики број тимова који се труде да на организован и добро планиран начин 

заједнички решавају питања из разних области важних за успешан развој ученика.  

Школа остварује добру сарадњу са локалном заједницом, пре свега са Центром за културу Гроцка, Основном музичком школом Гроцка,  Удружењем 

Пријатељи деце општине Гроцка, Домом здравља, Центром за социјалан рад и локалним библиотекама. Већ дуги низ година школа сарађује са 

Руском школом из Београда, Руским домом, амбасадом Мексика и Центром за културну размену Србије, учествује у активностима у њиховој 

организацији и, као добар домаћин, угошћава њихове представнике за време свих значајних школских свечаности. Године 2007. године школа улази 

у УНЕСКО пројекат и као придружена школа добија званични сертификат, а након тога организује неколико УНЕСКО кампова.  

Школа поседује вредну археолошку збирку предмета из античког и средњовековног доба и у оквиру пројекта Сачувајмо нашу баштину развија свест 

о богатој прошлости овог поднебља. 
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4. Наставни план основног образовања и васпитања 

 

ред. 

број 
А. Обавезни наставни предмети 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ  

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ  

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

Укупно А: 19 684 20 720 20 720 20 720 

ред. 

број 
Б. Изборни програми 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе* 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Укупно Б: 1 36 1 36 1 36 1 36 

Укупно: А+Б 20 720 21 756 21 756 21 756 
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ред. 

број 
Облик образовно-васпитног рада 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Пројектна настава/Дигитални свет 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава     1 36 1 36 

3. Екскурзија  7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 

 

ред. 

број 
Остали облици образовно-васпитног 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 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија  1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 
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5. Програм обавезних и изборних наставних предмета 

5.1. Програм обавезних предмета, допунске и додатне наставе са начинима и поступцима за њихово остваривање 
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наставни предмет 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Настава српског језика реализује се 180 часова у школској години, 5 часова у недељи. Настава се 

организује у учионици, по потреби у природи, библиотеци и кабинету српског језика. 

теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

П
о
ч
ет

н
о
 ч

и
та

њ
е 

и
 п

и
са

њ
е 

- разликује изговорени глас и 

написано слово; изговорене и 

написане речи и реченице; 

- влада основном техником читања и 

писања ћириличког текста;  

- разуме оно што прочита;  

- разликује слово, реч и реченицу. 

Наставник правилно изговара гласове и 

коментарише њихову графичку структуру. 

Одређује положај одређеног гласа у речима. 

Језичким играма ученици на занимљив начин 

увежбавају обрађене гласове.  

 

Ученици, пре писања (индивидуално или у пару) 

од различитих материјала праве облике слова. 

Наставник демонстрира начин писања слова и 

упућује ученике на поштовање линија у свесци. 

Увежбавање писања обавља се преписивањем 

краћих текстова. Наставник правилно писање  

Обрадом и утврђивањем градива 

код ученика развијамо 

компетенцију за учењем. 

Уредним и правилним писањем 

слова ученик развија естетску 

компетенцију.  

Радом задатака у пару или групи 

ученици развијају компетенцију 

за сарадњу.  

Радом на словарици ученици 

развијају компетенцију за рад са 

подацима и информацијама.  
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 обрађених слова и тачно записивање речи  

проверава кроз диктат.  

 

Читање се увежбава на слоговима, краћим речима 

које се проширују у зависности од научених слова. 

Разумевање прочитаног се проверава кроз 

постављање питања.  

 

Кроз графички приказ ученик представља  речи у 

реченици и гласове у једној речи.  

Самостално састављање реченица се врши помоћу 

слика усмено, а затим и писмено. 

 

  

- активно слуша и разуме садржај 

књижевноуметничког текста који 

му се чита; 

-  чита текст поштујући интонацију 

реченице/стиха; 

- разликује основне делове текста 

(наслов, пасус, име аутора, 

садржај); 

- одреди главни догађај, време 

(редослед догађаја) и место 

дешавања у вези са прочитаним 

текстом;  

Наставник изражајно чита ученицима текст. 

Заједно тумаче непознате речи, а затим ученици 

одговарају на проблемска питања у вези са 

прочитаним текстом. 

 

Наставник увек подстиче ученике да износе своје 

мишљење и ставове као и недоумице које се 

односе на дати текст. Подстиче и усмерава 

разговор о ликовима, њиховим особинама и  

поступцима уз поштовање туђег мишљења. 

Мотивише ученике да читају и воде дневник 

читања. Прати и вреднује квалитет читања (од  

Кроз читање и анализу текстова 

развија се за одговорно учешће у 

демократском друштву.  

Радом задатака у пару или групи 

ученици развијају компетенцију 

за сарадњу.  

Обрадом и утврђивањем градива, 

читањем текстова, обавезне и 

изборне лектире код ученика 

развијамо компетенцију за 

учењем.  

Уредним и правилним писањем 
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К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

  

 
- уочи главне и споредне ликове и 

прави разлику између њихових 

позитивних и негативних особина; 

- изрази своје мишљење о 

понашању ликова у књижевном 

делу; 

- објасни значење пословице и 

поуке које уочава у басни; 

- напамет говори краће књижевне 

текстове; 

-  учествује у сценском извођењу 

текста;  

- гласно чита, правилно и са 

разумевањем; 

- тихо чита (у себи) са разумевањем 

прочитаног; 

- разликује књижевне врсте: песму 

(лирске, епске, народне и 

ауторске), причу (народна и 

ауторска), басну (народна и 

ауторска); 

- бајку (народна и ауторска), 

приповетку, новински чланак, 

драмски и научни текст; 

почетног до изражајног читања), похваљује 

напредак и саветује ученике које активности да 

предузму како би њихово читање било још боље. 

Упућује их на школску библиотеку.  

 

Ученик: чита, изражајно чита, чита у себи, 

усмерено чита, одговара на питања, поставља  

питања, изражава став о прочитаном, тражи 

појашњење онога што му није јасно, користи 

речник, ствара свој речник, раздваја битно од 

небитног, одређује редослед догађаја, успоставља 

везе између догађаја, тумачи понашање ликова, 

исказује идеје текста, драматизује текстове, 

илуструје текстове, глуми, креира стрип, учествује 

у дебати. 

 

Учење лирских песама започиње се изражајним 

читањем и разговором о првим утисцима. Затим 

следи анализа: структура песме, откривање 

суштине песме, осећања (страхови, чежње, жеље, 

љубав, снови, надања) која се у њој крију. Ученици 

своје доживљаје и осећања која у њима лирско 

дело буди изражавају и ликовним путем. 

 

слова ученик развија естетску 

компетенцију.  

Кроз поуке из књижевних 

текстова развија се компетенција 

предузимљивост и оријентација 

на предузетништво. 

Проналажењем података на 

интернету, радом на е-учионици 

ученик развија дигиталну 

компетенцију.  

Илустрацијом књижевног дела, 

израдом маски и костима за 

сценско извођење, слушањем 

текстова са аудио записа  

развијамо естетску компетенцију.   

Променом краја приче, причање 

са изменом лица и времена 

развија се компетенција за 

решавање проблема.  

Кроз књижевне текстове 

развијамо компетенцију за 

одговоран однос према здрављу 

и околини.  
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 - одреди редослед догађаја у тексту; 

- уочи стихове који се римују; 

- наведе једноставне примере 

поређења из текстова и 

свакодневног живота; 

- изражајно рецитује песму; износи 

своје мишљење о тексту. 

Учење епских песама засновано је и на проучавању 

прошлости нашег народа. Након првог читања 

епске песме, јако је важно објаснити значење 

великог броја архаичних речи, па тек онда се може 

прећи на анализу саме песме. Анализа се може 

обавити и кроз групни рад, а може се и 

драматизовати. Такође, ученици истражују о 

јунацима тих песама. На основу истраживања и 

саме песме, пишу литерарне радове. Ученици 

слабијих могућности илуструју песме. 

 

Драмски текст се најпре анализира, а затим  и 

драматизује. Анализа научно-популарних и 

информативних текстова подразумева примену 

стечених знања из других предмета као и личних 

искустава ученика. 

 

 - влада основном техником читања и 

писања латиничног писма; 

- правилно изговори и напише 

кратку и потпуну реченицу 

једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом, односно 

интерпункцијским знаком на крају; 

- писмено одговара на постављена  

Учење латиничног писма започињемо заједничким 

словима са ћириличним, а затим вршимо 

константно поређење. 

Елементарне информације из морфологије 

започињемо од самог почетка како би уочили 

морфолошке категорије, а путем њих их увели и у 

синтаксичке законитости. 

Лингвометодички текстови нам помажу да уочимо  

Дефинисањем појмова за 

граматику и утврђивањем 

стеченог знања ученик развија 

компетенцију за учење.  

Кроз писање састава, 

препричавање и описивање 

подстичемо компетенцију за 

учење и естетску.  
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    питања; 

- спаја више реченица у краћу 

целину; 

-  разликује глас и слог и препозна 

самогласнике и сугласнике; 

- разликује врсте именица 

(властите, заједничке, збирне и 

градивне), њихово лице и број; 

- разликује врсте придева (описни, 

присвојни и градивни) и њихов 

род и број; 

- препознаје заменице и одређује 

њихов број; 

- разликује врсте бројева (основни, 

редни и збирни); 

- одређује врсту глагола (радња, 

стање, збивање) њихово време 

(прошло, садашње и будуће), лице 

и број; 

- разликује реченице по облику и 

значењу; 

- одређује основне реченичне 

чланове (субјекат, предикат, 

објекат, атрибут, прилошке 

врсту речи и службу речи у реченици. Вежбе 

утврђивања и практична примена знања из 

граматике условљена је конкретним ситуацијама у 

одељењу на грешкама које се јављају у писменом 

изражавању ученика. Кроз одговарање на задата 

питања, препричавање и писање састава 

проверавамо правилно писање интерпункцијског 

знака на крају реченице, писање властитих 

именица,  присвојних придева... 

  

Помоћу ономатопејских вежби ученици уочавају и 

уче правилно изговарање самогласника и 

сугласника.  

 

Кроз адекватне текстове и диктат уочавају се и 

проверавају правописна правила.  

Драмски текстови нам служе да уочимо  различите 

начине управног говора.  

 

Садржаје из акцентологије реализујемо 

свакодневно кроз правилно акцентовање речи на 

часу, а и уз коришћење аудио снимака.   

 

 

Лингвометодичким текстовима 

подстичемо компетенцију за 

решавање проблема.  

Приказивањем текстова, радом 

на е-учионици и пуштањем аудио 

снимака код ученика развијамо 

дигиталну компетенцију.  

Гледањем дечијих представа у 

сврху обраде појмова везаних за 

драмске текстове, управни и 

неуправни говор и писање 

мејлова развијамо дигиталну и 

компетенцију за учење.  

Језичким играма подстичемо 

развијање компетенције за 

сарадњу.  

Писањем молби, честитки, 

извештаја и сл. подстичемо 

компетенцију за учење, 

решавање проблема и естетску.  

Прављењем паноа на којима су 

појмови везани за граматички и 

правописни садржај код ученика 

развијамо компетенцију за  
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 одредбе за време, место и начин) и 

њихов редослед у реченици; 

- одређује скуп речи које обављају 

службу субјекта, предиката, 

објекта, атрибута и прилошких 

одредби. 

 предузимљивост и оријентацију 

на предузетништво. 

 - пише читко и уредно; 

- правилно употреби велико слово 

(почетак реченице, имена, 

презимена, надимци, имена 

животиња, присвојни придеви –ов, 

ев, -ин, имена држава, народа, 

градова, села и њихових 

становника као и једночланих и 

вишечланих назива планина, река, 

језера и мора); 

- разликује управни од неуправног 

говора и правилно користи 

интерпункцијске знаке;  

- правилно користи правописне 

знаке (тачка, упитник, узвичник, 

запета, две тачке, црта, наводници, 

заграда); 

- правилно пише глас Ј у речима; 

Језичким играма, радом у пару и групи, ученици на 

занимљив начин увежбавају граматичке и 

правописне садржаје.  

Ученици пишу дописнице и разгледнице са 

путовања, извештаје са гледаних филмова, акција у 

школи, о ТВ емисији, екскурзији... Писањем молбе 

директору или органима школе ради остваривања 

неких својих права и школских проблема ученици 

се упознају са њеном формом. 

Наставник са ученицима спонтано води разговоре 

у вези са интересовањима и искуствима ученика,  

ненаметљиво исправљајући грешке у говору 

ученика.  

Обрађени књижевни текстови се усмено или 

писмено препричавају: према постављеним 

питањима, према плану, сажето, са проширивањем, 

са изменом  краја, са наставком.  

Ученик напамет казује одабране лирске текстове 

Користећи податке при писању 

извештаја, молби и чланака 

ученици развијају компетенцију 

за рад са подацима и 

информацијама.  
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- правилно пише речце ЛИ и НЕ у 

речима;  

- правилно пише скраћенице; 

- уочи дуге и кратке слогове у 

речима; 

- уочи наглашене и ненаглашене 

речи у реченици;  

- правилно пише словима бројеве и 

датуме; 

- писмено преноси своје поруке 

помоћу честитки, молби, писама, 

извештаја, телеграма, новинских 

вести и чланака; 

- учтиво учествује у вођеном и 

слободном разговору; 

- обликује усмену поруку служећи 

се одговарајућим речима; 

- усмено препричава; 

- усмено прича према 

слици/сликама и о доживљајима; 

- усмено описује ствари из 

непосредног окружења; 

- бира и користи одговарајуће речи 

у говору; 

или делове лирског или епског  текста. Ученици 

пишу наративне и дескриптивне текстове, 

процењују успешност свог рада и радова других 

ученика на основу унапред договорених 

критеријума. 
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 - на правилан начин користи нове 

речи у свакодневном говору; 

- слуша, разуме и парафразира 

поруку; 

- слуша интерпретативно читање и 

казивање књижевних текстова 

ради разумевања и доживљавања; 

- пронађе информације експлицитно 

изнете у тексту; 

- пажљиво и културно слуша      

саговорнике; 

- користи различите облике усменог 

и писменог изражавања: 

препричавање, причање, и 

описивање. 
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Пројектна настава Тема Пројекта 
Веза са наставним 

предметима 
Начин реализације 

 Правила у школи Сви предмети по потреби. -Одређивање теме пројекта, односно избор 

проблема којим ће се пројекат бавити; 

- дефинисање циљева који се пројектом жели 

постићи; 

- планирање активности које одговарају теми и 

циљу пројекта, подела активности, избор 

материјала и метода рада, дефинисање места и 

динамике рада; 

- реализација планираних активности; 

- приказ добијених резултата и продуката 

пројекта; 

- вредновање пројеката (процена остварености 

дефинисаних циљева, указивање на успехе и 

тешкоће у току реализације пројекта). 

У првом и другом разреду улога наставника је 

већа,  задаци су структурирани, што значи да 

наставник предлаже тему, задатак и 

методологија сакупљања и анализирања 

података је спецификована. У сарадњи са 

родитељима обезбеђује се материјал који је 

потребан да се уради задатак. Са узрастом, 

очекује се да ће ученици бити самосталнији 

Од сликовнице до енциклопедије 

Бонтон 

Моја школа 

Празници 

Моја породица 

Омиљени писци 

Пишемо своју ... причу, песму, 

драмски текст 

Упознајемо свој крај – моја 

домовина 
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   и вештији, да ће самосталније предлагати теме и 

начине решавања проблема и задатка. У 

реализацији пројеката сарађује се по потреби са 

осталим наставницима, родитељима и локалном 

заједницом.  

У темама Моја школа и Упознајемо свој крај – 

моја домовина посебну пажњу посвећујемо 

основаној Ученичкој задрузи. Ученици се 

укључују у њен рад и уочавају њене добре 

стране.  
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Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

Теме: Годишња доба; Породица; Знамените личности; Путописи; Наша планета; Празници 

 

Корелација са наставним предметима: српски језик, математика, свет око нас/природа и друштво, ликовна култура, 

музичка култура, физичко и здравствено васпитање, пројектна настава, слободне активности и изборни предмети. 

Илустрацијом књижевног дела, израдом костима и маски врши се корелација са ликовном културом.  

Кроз емоционалну припрему  (певање дечијих песама, слушање класичне музике, свирање на инструментима) врши се 

корелација са музичком културом.  

Појмови из природног окружења који се спомињу у књижевним текстовима су добар начин за повезивање са предметом 

свет око нас/природа и друштво.  

Кроз анализу особина ликова врши се повезаност са грађанским васпитањем.  

Текстови о значајним личностима српске културе у уској су вези са садржајима верске наставе.  

Кореографије лирских песама погодне су за наставу физичке и здравствене културе.  

Начин:  

Теме реализујемо кроз књижевне текстове, израду паноа, ликовних радова, тематског речника, слушање песама, драмско 

извођење, квизове, пантомиме, асоцијације, гледање видео записа, посете музеја и других значајних објеката, учешћем на 

литерарним конкурсима који се организују у и ван школе, поређењем са културама других народа, сарадњом са 

родитељима и презентовањем постигнутих резултата.  
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

врста предмета 

допунска  настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Допунска настава српског језика се у првом, другом и трећем разреду реализује 36 часова у школској 

години, а један час у недељи, док се у четвртом разреду реализује сваке друге седмице по један час. 

Настава се организује у учионици, а ученик на часовима допунске наставе допуњује недовољно савладано 

градиво на редовним часовима и пропуштено градиво у случају одсуствовања са наставе. 

теме, 

наставне области – садржаји програма 
Начин и поступак за остваривање програма 

Почетно читање и писање 

Часови допунске наставе реализујују се на следећи начин: 

- писањем ћириличних и латиничних штампаних и писаних слова ученик развија 

моторику; 

- читањем текстова написаних ћириличним и латинчним писмом увежбава технику читања 

(гласно, тихо и читање са разумевањем); 

- нешто што они предложе (проблем који их мучи, нешто што им је нејасно или тешко за 

разумевање). 

Књижевност 
- препричавање текстова рађених на часовима редовне наставе; 

- изношење својих ставова о прочитаном тексту и повезивање са личним искуством. 

Језик (граматика, правопис) - писање по диктату ћириличним и латиничним писмом (поштујући знаке интерпункције и 

правописна правила о употреби великог почетног слова, скраћеница, писању бројева 

цифрама);  

- граматички садржаји везани за врсте речи (именице, придеви, глаголи, заменице, 
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бројеви), службу речи у реченици (субјекат, предикат, атрибут, апозиција, објекат и 

прилошке одредбе) увежбавају се на примерима речи, реченица и адекватник краћих 

текстова. 

Језичка култура 

- писање плана састава и састава пред планиране писане саставе на редовним часовима 

који су на сличну тему;  

- решавање загонетки, укрштеница, ребуса. 

* Активности се реализују у оквиру индивидуалног рада, фронталног или групног рада у зависности од садржаја. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

врста наставе 

самосталан рад ученика - целодневна настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први и други 

Планирање и 

организација наставе 

Часови самосталног рада из српског језика реализују се 72 часа у години, 2 пута у седмици. Они су 

намењени вежбању и писању домаћих задатака које ученици из класичне наставе раде код куће. Ученик на 

овим часовима увежбава градиво са редовних часова уз коришћење радних уџбеника. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 
Начин и поступак за остваривање програма 

Почетно читање и писање 

Настава се реализује на следећи начин: 

- разликовање гласа, слова, слога као дела речи, речи и реченице; 

- вежбањем писања ћириличних и латиничних штампаних и писаних слова ученик стиче 

оријентацију о простору који је одређен за писање слова и развија моторику; 

- вежбањем читања текстова написаних ћириличним и латинчним писмом увежбава се 

техника читања (гласно, тихо и читање са разумевањем). 

Књижевност 

- препричавање текстова рађених на часовима редовне наставе; 

- изношење својих ставова о прочитаном тексту и повезивање са личним искуством; 

- кроз вежбање читања текста ученик разликује основне делове текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај) место и време догађаја; 

- продубљивање знања о разликама између књижевних врста;  

- вежбање мењања краја прозног текста и глаголског времена вршења радње; 

- важбање причања са аспеката ликова. 

Језик (граматика, правопис) - вежбање писања по диктату ћириличним и латиничним писмом (поштујући знаке 
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интерпункције и правописна правила о употреби великог почетног слова, скраћеница, 

писању бројева цифрама); 

- рад на задацима у радним уџбеницима везаним за врсте речи (именице, придеви, глаголи, 

бројеви) и увежбавање на примерима речи, реченица и адекватних краћих текстова. 

Језичка култура 

- вежбање писање плана састава и састава;  

- развијање литерарног стваралаштва писањем песме од најмање једне строфе; 

- вежбање решавања и осмишљавања загонетки, укрштеница и ребуса. 
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наставни предмет 

 

МАТЕМАТИКА 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Настава се планира на годишњем, месечном и дневном нивоу. Посебна пажња се поклања дневном 

планирању, поштујући индивидуалне разлике и способности ученика. При планирању се користе сва 

расположива средства, као и дигитални уџбеници и друге платформе, које  могу бити од користи на часу, 

комбинујући различите методе и облике рада. Потребно је примењивати  и неговати: 

 - интегрисани приступ у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и 

различитих предмета; 

- партиципативне и кооперативне активности које омогућавају сарадњу; 

- активне и искуствене методе наставе и учења; 

- уважавање свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивање активности и 

садржаја учења са животним искуствима ученика са подстицањем примене наученог у свакодневном 

животу; 

- радозналост, одржавање и подстицање интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

- редовно и осмишљено прикупљање релевантних података о напредовању ученика, остваривање 

предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 
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теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

Г
ео

м
ет

р
и

ја
 

 - одреди међусобни положај предмета 

и бића и њихов положај у односу на 

тло; 

- упореди предмете и бића по 

величини; 

- уочи и именује геометријске облике 

предмета из непосредне околине; 

- именује геометријска тела и фигуре; 

- групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

- сложи/разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

- разликује: криву, праву, изломљену, 

затворену и отворену линију; 

- црта праву линију и дуж помоћу 

лењира; 

Први сусрет са математиком је сусрет са 

геометријом кроз различите релације: горе-доле; 

изнад-испод; лево-десно; уз-низ; веће-мање; 

напред-између, назад; шире-уже; више-ниже. На 

различитим примерима из свакодневног живота 

уочавамо ове релације (у учионици, саобраћају, 

на примеру различитих апликација, у паркићу...) 

Ученицi се уче да у свакодневном говору 

правилно користе ове релације, да их разликују, 

умеју да прикажу, демонстрирају. 

Цртањем, уочавњем на примерима модела, 

препознавањем геометријских фигура ученици се 

уче да правилно користе лењир, троугао, шестар, 

да те облике препознају као делове нечега у 

природи (троугао - кров; правоугаоник - табла, 

врата; квадрат - прозор; круг - зидни сат,..) 

- компетенциjа за учење;  

- естетичка компетенциjа;  

- комуникациjа;   

- рад са подацима и 

информациjама;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- дигитална компетенциjа. 
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 Цртањем  праве, полуправе, дужи и равни 

ученици стичу знања о сличностима и разликама 

међу њима, односима у равни. То је  градиво које 

ће их кроз свет математике пратити до краја 

школовања, подстицати и развијати логично  

размишљање. 

 

 

- броји унапред и уназад и са 

прескоком; 

- прочита, запише, упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их на 

бројевној правој; 

- користи редне бројеве; 

- разликује парне и непарне бројеве, 

одреди највећи и најмањи број, 

претходника и следбеника; 

- користи појмове: сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика; 

- сабира и одузима два једноцифрена 

броја не записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза 

преко десетице;  

- растави број на сабирке и примени 

замену места и здруживање сабирака  

ради лакшег рачунања;  

Везивање броја за количину. Уочавање чега има 

једно (нос, уста), два (ока), три (реда клупа) и 

тако редом. Пребројавање предмета у 

непосредној  близини. Цртање скупова, 

пребројавање и упоређивање елемената скупа. 

Постепено увођење математичких знакова <,  =    

и > наглашавајући  да је  шири део (отворена 

уста) увек окренут ка већем броју. Кроз игру 

бројања упознајемо се и са различитим 

елементима скупа (геометријски облици и 

фигуре, скуп воћа, поврћа, школског прибора,  

играчака...) 

Након детаљно урађене припреме кроз претходне 

активности, отпочиње обрада бројева прве 

десетице уз помоћ адекватних наставних  

листића, песмица. (Учимо да бројимо) 

Записивањем бројева, добројавањем и 

одбројавањем постепено се уводе појмови  

- компетенциjа за учење;  

- одговорно учешће у 

демократском друштву;  

- комуникациjа;  

- предузимљивост и ориjентациjа 

ка предузетништву;  

- рад са подацима и 

информациjама;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- дигитална компетенциjа 
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- реши текстуални задатак са једном 

операцијом. 

 

сабирање, знак плус, сабирци, збир, као и 

одузимање, знак минус, умањеник, умањилац, 

разлика. Посебна пажња се посвећује тачној 

употреби и записивању знака +, - и = . Путем 

различитих очигледних наставних  средстава 

ученици проширују своја  знања усвајајући нове 

термине :претходник, следбеник (ко је испред 

тебе у колони, ко после тебе - именују своје 

другове; то исто на примеру вагона од различитих 

геометријских фигура и сл. примери; затим 

издвајање парних од непарних бројева уочавајући 

парове у свом окружењу: пар ципела, рукавица, 

пар у клупи, једна капа, једна табла, три сунђера). 

Усвајање правила да се парни бројеви завршавају 

цифрама 0, 2, 4, 6 и 8, а непарни  1, 3, 5, 7 и 9. 

Тако долазимо и до појма цифра - број. 

Подсећајући ученике  да у српском језику од 

слова  настају речи, у математици користимо 

цифре за писање бројева. Тако разликујемо  

једноцифрене, двоцифрене, троцифрене и 

вишецифрене бројеве. Јасно дефинишемо  скуп 

природних бројева N  и  No. Користећи бројевну 

праву, записујемо и упоређујемо једноцифрене 

бројеве.  

 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 
 

 Сликовито и на примерен начин подстицати 

ученике на уочавање везе сабирања и одузимања 

као и усвајање термина  за толико већи и за 

толико  мањи број. 

На сличан начин обрадити двоцифрене, 

троцифрене, вишецифрене бројеве. Оспособити 

ученике да успешно владају сабирањем и 

одузимањем у скупу No комбинујући методе, 

средства и облике рада. 

Таблицу  множења учити по принципу 

непосредног посматрања, опажања да је нпр. 2 • 5  

у ствари, на две руке по 5 прстију, односно 2 • 5= 

5 + 5 два поновљена (иста) сабирка. Усвајамо 

термине множење, чиниоци, производ, користећи 

различите апликације, наставне листиће, слике,... 

Долазимо до закључка да је множење заправо 

скраћено сабирање једнаких сабирака. 

Као што код сабирања, сабирци могу да промене 

места ради лакшег рачунања, тако и чиниоци 

могу да замене места, а да се производ не 

промени. До тог закључка ученици долазе сами 

путем истраживачких задатака радом у пару, 

групи или индивидуално. 
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 Такође, непрекидним надовезивањем и 

повезивањем, ученике подстаћи на поимање и 

усвајање речи   толико пута већи и толико пута  

мањи број; Да схвате правила здруживања 

чинилица, множење збира и разлике, зависност 

производа од промене чинилаца као и сталност 

производа. Путем различитих очигледних  

средстава, ученике увести у свет  дељења. 

Делећи бројеве на исте сабирке, цело на више 

делова, ученици уочавају везу између множења и 

дељења (тачност  дељења проверавамо 

множењем). Усвајамо термине дељење, подељено, 

дељеник, делилац, количник користећи сва 

расположива наставна средства, методе и облике 

рада. Таблицу дељења усвајамо делећи најпре са 

2, 10, 5, 3, 4, 6, 7, 8 и 9. Посебно обратити пажњу 

на број 1 као делилац, када је количник једнак 

дељенику; 0 као дељеник, а посебно немогућност 

0 као делиоца. Радити на разумевању и 

разликовању значења речи за толико мањи и 

толико пута мањи број, као и усвајању правила 

дељења збира и разлике бројем, зависност 

количника од промене дељеника/ делиоца и 

сталност количника. Скренути пажњу да нису 

сви бројеви дељиви и да се у количнику 
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 може појавити и остатак при дељењу. Правила 

усвајати на што већем броју примера, задатака, 

различитих циљаних активности. 

Оспособити ученике да самостално и успешно 

решавају сложене, проблемске задатке у којима 

ће комбиновати различите рачунске операције; да 

стечена знања умеју да примене у различитим 

животним ситуацијама (продавници, пијаци, 

вршњачком надметању у  знању, такмичењима). 

Непрекидно подсећати ученике на важност у 

редоследу обављања рачунских операција и 

важност заграде у изразу. Уводити ученике у 

систем неједначина. Уочити разлику између 

једначина и неједначина (једно и скуп решења), 

уочити правило за решавање простих и сложених 

неједначина, развијати радозналост и 

истраживачки дух, кроз различите типове 

задатака комбинујући различите технике, методе 

средства у раду. Оспособити ученике да успешно 

користе све четири рачунске операције, решавају 

једначине и неједначине ускупу No, да бар део 

ученика развије критичко мишљење и способност 

да самостално решавају логичке, текстуалне 

задатке.  
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М

ер
ењ

е 
и

 м
ер

е 

- разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову вредност; 

- уочи правило и одреди следећи члан 

започетог низа; 

- прочита и користи податке са 

једноставнијег стубичног и сликовног 

дијаграма или табеле; 

- измери дужину задатом, 

нестандардном јединицом мере; 

- преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу задатог 

упутства. 

У поступку мерења почиње се прво од слободне 

процене дужине, растојања између предмета. 

Палцем, лактом  или 1 педљом мери се дужина 

нпр. стола; стопом, канапом или кораком - 

дужина учионице, хола, школског дворишта... 

Уочавамо да добијамо различите мере. То је био 

случај и у прошлости па се онда дошло до 

формирања заједничких, опште прихваћених  

мера: километар (km), метар (m), дециметар (dm), 

центиметар (cm), милиметар (mm). Упоређујемо 

величине, претварамо мање у веће и обрнуто. 

Решавамо сложене текстуалне задатке користећи 

различите јединице за мерење дужине. 

По истом принципу се обрађују јединице за 

површину, запремину, масу, време као и новац 

примењујући различите технике: проблемске 

ситуације, друштвене игре, квизове. На овај 

начин стичу се нова знања и искуства примењива 

у свакодневном животу 

-компетенциjа за учење;  

- одговорно учешће у 

демократском друштву;  

- естетичка компетенциjа;  

- комуникациjа;  

- одговоран однос према 

околини;  

- предузимљивост и ориjентациjа 

ка предузетништву;  

- рад са подацима и 

информациjама;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- дигитална компетенциjа 

 

-правилно чита, записује и упоређује 

разломке; 

- зна разлику између бројиоца и 

имениоца; 

- очигледна средства подели према  

Помоћу очигледних средстава (сечењем јабуке, 

пице), демонстрирањем слика и графичким 

приказивањем, бојењем, пребројавањем и 

спајањем исечених делова, слободним 

процењивањем, читањем и записивањем  

- компетенциjа за учење;  

- одговорно учешће у 

демократском друштву;  

- комуникациjа;  

- предузимљивост и ориjентациjа 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 
Р

аз
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о
м

ц
и

  

задатом разломку. 

 

и упоређивањем (преко бројевних полуправи) 

ученици се упознају са разломцима (елементима, 

одређивањем величине датог дела који се може 

кроз различите фигуре приказати–круг, квадрат, 

правоугаоник, дуж). Сваки разломак је мерни 

број одговарајућег дела неке величине. Ученици 

примењују стечено знање при раду са мерењем 

дужине, површине, запремине, масе. 

Понављањем поступка половљења, усвојити 

појам и правилно именовање и записивање (прво 

разломачка црта, као знак за дељење, број испод 

црте–на колико је једнаких делова подељена 

целина, број изнад црте који показује колико је 

таквих делова издвојено), полазећи од конкретног 

скупа бројева, на сличан начин се обрађују 1/2, 

1/4, 1/8, 1/5, 1/10, као и остали разломци. На 

различитим примерима користећи знаке <, > или 

=, развијати код ученика логичко мишљење и 

закључивање, поступност и систематичност у 

раду као и способност упоређивања разломака. 

ка предузетништву;  

- рад са подацима и 

информациjама;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- дигитална компетенциjа 
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Тематско 

планирање 

Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

Математика у кухињи (једна радна недеља) 

Бројеви 

(два дана) 

Природни бројеви (cвет око нас, српски језик, ликовна култура) 

Сабирање елемената скупа са истим својтвима (намирнице за доручак: млеко и млечни производи), (намирнице за ручак:  

воће, поврће, месо) и (намирнице за вечеру: тестенине...); Сабирање укупног броја елемената свих скупова. Одузимање 

елемената скупа ,,који су потрошени за припремање оброка“; сабирање онога што је остaло; Процена колико још оброка 

може да се припреми од преосталих намирница... Прецртавање употребљених (одузетих) чланова скупа; Записивање краћег 

текста задатка на основу слике и података. 

Разломци 

(два дана) 

Разломци (српски језик, ликовна кутура, свет око нас) 

Издвајање омиљених слатикиша (торте, чоколаде). Разговор на тему с ким би то поделио и зашто.  Делимо на жељени број 

једнаких делова. Разговарамо о могућностима поделе тих делова: ако сви узму по део, ако неки део остане, како би то 

могли математичким знацима да прикажемо. Именујемо и графички приказујемо разломак. 

Мерење 

(један дан) 

Мерење и мере (српски језик, ликовна кутура, свет око нас) 

На крају, на кухињској вагици меримо тежину намирница на различите начине. Одређујемо количину по особи, по дану... 

Записујемо у свеске и бирамо најпожељнији  и најздравији оброк. Певамо : Ал се некад добро јело, баш - Ђ. Балашевић 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

МАТЕМАТИКА 

врста наставе 

допунска  настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти  

Планирање и 

организација наставе 

Допунска настава математике се у првом, другом и трећем разреду реализује 36 часова у школској години, 

а један час у недељи, док се у четвртом разреду реализује сваке друге седмице по један час. Настава се 

организује у учионици, а ученик на часовима допунске наставе допуњује недовољно савладано градиво на 

редовним часовима и пропуштено градиво у случају одсуствовања са наставе. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Геометрија 

 

Кроз примере из свакодневног живота, као и на основу ученичког личног искуства, 

увежбавати релације: горе-доле, изнад-испод, лево-десно, уз-низ, веће-мање, напред-

између-назад, шире-уже, више-ниже. Посебно вежбати релације лево-десно. 

Користећи геометријске моделе и предмете из окружења уочавати, разликовати и 

именовати  геометријске фигуре. На задацима прилагођеним могућностима ученика 

увежбавати праву, полуправу, дуж, раван. Вежбати употребу прибора за цртање у 

математици и при томе их подстицати да буду што прецизнији, тачнији и уреднији.  

 

 

 

Најважније на почетку ове теме је да ученици увежбају повезивање броја са 

количином. У том поступку ћемо користити дидактички материјал (жетони, 

штапићи, рачунаљка, бомбоне...).  На пример: Изброј и дај другу 5 штапића. Од свих 

жетона које имаш узми у руку 4. Затим ће цртати и пребројавати елементе датих 

скупова. Задатак може бити да изброје колико дати скуп има елемената или да сами 
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Природни бројеви и  

рачунске операције са њима 

 

нацртају задати број елемената. Настојати да поред скупова напишу и број који 

одговара количини нацртаних елемената. Постепено их уводити и у математичке 

знаке. Користећи речи „додај“,  „одузми“ и „једнако“ увежбавати употребу знакова 

+, - и =. На овим часовима посебну пажњу посветити сабирању и одузимању у првој 

десетици, јер је она основа за даљи рад. У раду користити сав расположив 

дидактички материјал, а могу се користити и занимљиве математичке игрице. 

Вежбати цифарске задатке са сабирањем и одузимањем, а затим и најједноставније 

текстуалне задаке прилагођене њиховим способностима. Поступак проширивати , на 

двоцифрене, троцифрене и вишецифрене бројеве. Користећи сабирање истих 

сабирака полако их уводити у множење. На примерима: 3+3= 2•3 или 5+5+5= 3•5 и 

сл. помоћи им да разумеју да је множење скраћено сабирање. Приликом учења 

таблице множења упутити их, ако им је лакше, да користе сабирање истих сабирака. 

За лакше учење таблице множења користити очигледна наставна средства, 

припремати  занимљиве наставне листиће, као и играти математичке игрице. 

Настојати да што боље науче и аутоматизују таблицу множења. Таблицу дељења 

објаснити као обрнуто множење, тачније сад дати број делимо на исте сабирке. 

Најпре делити са 2, 10 и 5 као најлакшим примерима, а затим проширивати на остале 

бројеве.  Користити сличан поступак као и код таблице множења. Ова тема захтева 

доста индивидуалног рада са ученицима. 

 

Играјући се мериће краћа растојања палцем, педљом, лактом (књига, сто, табла), а 

дужа растојања стопом или кораком (учионица, ходник, једна страна школског 

дворишта, фискултурна сала). Упоређују добијене мере и покушавају да одреде 

зашто нису једнаке. Затим се у следећем разреду уводи метар као јединица мере. 

Користити модел метра и њиме ће премеравати растојања и упоређивати их. За 
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Мерење и мере 

мерење краћих растојања користимо мање јединице и показати модел дециметра и 

центиметра. Уочиће и да на својим лењирима имају ове јединице па ћемо њима 

мерити дужину и ширину књиге, свеске, блока. Радећи најједноставније задатке,  

прилагођене њима, вежбати претварање мањих јединица у веће. На сличан начин 

приближити им јединице за површину (користити моделе квадратног метра, 

квадратног дециметра, квадратног центиметра).  

Употребу новца ћемо вежбати тако што ћемо организовати продавницу у којој ће 

они бити и трговци и купци, а користиће моделе папирног и металног новца. За 

мерење времена користити модел часовника (нпр. задати одређено време, а они 

померајући казаљке на часовнику да га прикажу). 

 

Разломци 

Помоћу очигледних средстава (сечењем јабуке, пице), демонстрирањем слика и 

графичким приказивањем, бојењем, пребројавањем и спајањем исечених делова, 

слободним процењивањем, читањем и записивањем и упоређивањем (преко 

бројевних полуправи) ученици се упознају са разломцима (елементима, 

одређивањем величине датог дела који се може кроз различите фигуре приказати–

круг, квадрат, правоугаоник, дуж). Сваки разломак је мерни број одговарајућег дела 

неке величине. Ученици примењују стечено знање при раду са мерењем дужине, 

површине, запремине, масе. Понављањем поступка половљења, усвојити појам и 

правилно именовање и записивање (прво разломачка црта, као знак за дељење, број 

испод црте–на колико је једнаких делова подељена целина, број изнад црте који 

показује колико је таквих делова издвојено), полазећи од конкретног скупа бројева, 

на сличан начин се обрађују 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, као и остали разломци. На 

различитим примерима користећи знаке <, > или =, развијати код ученика логичко 

мишљење и закључивање, поступност и систематичност у раду као и способност 

упоређивања разломака. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

МАТЕМАТИКА 

врста наставе 

самосталан рад ученика - целодневна настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први и други 

Планирање и 

организација наставе 

Часови самосталног рада из математике реализују се 72 часа у години, 2 пута у 

седмици. На овим часовима ученици утврђују стечено знање на редовним часовима. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Геометрија 
Часови самосталног рада прате часове редовне наставе. На њима ученици завршавају 

започете задатке на редовном часу. Такође, ово су часови на којима ученици 

решавају домаће задатке. Зато је акценат на индивидуалном раду. На крају часа даје 

се ученицима повратна информација и проверава тачност урађеног. За оне ученике 

који ураде задатке пре истека предвиђеног времена, припремљени су додатни 

задаци.  

 

Природни бројеви и  

рачунске операције са њима 

 

Мерење и мере 

Разломци 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

МАТЕМАТИКА 

врста наставе 

додатна настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Часови додатне наставе реализују се 18 часова у школској години за ученике који се припремају за 

такмичење из овог наставног предмета.  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Природни бројеви и рачунске операције са њима 

- примењивање својства рачунских операција у случају рачунских олакшица; 

- читање, састављање и израчунавање вредности израза са више операција; 

- решавање сложенијих задатака помоћу једначина, дијаграма, 

графикона,магичних квадрата у скупу природних бројева; 

- решавање логичких и комбинаторних задатака; 

- решавање задатака методом дужи; 

- решавање сложених текстуалних задатака са израчунавањем обима и 

површина геометријских фигура и тела; 

- записивање, цртање и одређивање разломака у сложеним текстуалним 

задацима; 

- проширивање знања усвојених на редовном часу; 

- учествовање на такмичењу из математике. 

Часови се реализују  путем видео презентација, дигиталних садржаја као и са  
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припремљеним наставним листићима. Ученицима се презентују технике, поступци и 

поступак решавања одређених проблемских задатака. Након тога вежбају различите 

типове задатака, стичу самопуздање и сигурност у своја знања. Циљ је да самостално 

препознају проблем, врсту и тип задатка и да сходно томе одаберу начин, методу 

или одговарајући поступак за решавање проблема. Задаци се анализирају са циљем 

да се уочени пропусти не понављају. 
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наставни предмет 

 

СВЕТ ОКО НАС 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

У планирању и организацији  наставе Света око нас важно је водити рачуна о свестраном развоју ученика,  

развоју интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности 

ученика, што се одражава у наведеном циљу за крај циклуса, а то је је упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.  

 

Наставни програми предмета свет око нас надовезују се на садржаје припремног предшколског програма у 

оквиру кога су ученици стекли нека сазнања о себи, природном и друштвеном окружењу. Уважавање 

окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и предзнања ученика. 

Ученици у школу долазе са идејама о свету, себи и свему другом што их окружује. Пуно остварење 

програма подразумева корелацију са обавезним и изборним наставним предметима и ваннаставним 

активностима.  При избору програмске грађе примењена је концепција спиралних кругова, у складу са 

узрасним карактеристикама ученика. То значи да се иста тематика из разреда у разред проширује, 

продубљује и посматра са различитих аспеката уз постепено увођење нових садржаја.  

 

Потребно је обезбедити интегрисаност градива које се обрађује, како међу различитим садржајима 

програма, тако и са другим предметима и реалним животом. Систематизовањем, допуњавањем и 

реструктуирањем искуствених сазнања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, знања 

се надограђују, проверавају и примењују. Запажање основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности треба да буду у основи свих активности у реализацији овог 
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програма. 

 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене појаве и 

процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне ученике на различите 

врсте активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула паралелно. Предметни исходи света 

око нас показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве захваљујући знањима, 

ставовима и вештинама које су развили током године учења овог наставног предмета. Исходи се остварују 

у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности ученика некад унутар једне теме, а најчешће кроз 

више тема. Зато границе међу темама  треба схватити флексибилно.  

 

Изградили су их у свакодневним активностима - играњем, слушањем, посматрањем, размишљањем, 

разговарањем, неки и читањем итд. Зато је веома важно да полазне тачке у развоју научних идеја о 

природним и друштвеним појавама и процесима у настави буду управо идеје и искуства са којима ученици 

долазе у школу. Кроз разноврсне активности којима се уважава средина у којој ученици живе и њихово 

непосредно свакодневно искуство из конкретне средине, ученицима се омогућава да доживе и разумеју 

своје окружење. Укључивање ученика у извођење огледа, пројеката, извођењем амбијенталне наставе 

подстиче се  њихова радозналост за откривање појава и процеса у природној и друштвеној заједници, а 

знања на тај начин стечена остају трајна.  
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теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

 

Ја
 и

 д
р
у
ги

 

       

Ја
 и

 д
р
у
ги

 

         

 

 - препозна и искаже радост, страх, 

тугу  и бес уважавајући себе и друге; 

- правовремено и примерено 

ситуацији искаже своје основне 

животне потребе за храном, водом и 

одласком у тоалет; 

- се понаша тако да уважава 

различитости својих вршњака и 

других људи; 

- идентификује групе људи којима 

припада и своју улогу у њима; 

- оствари права и изврши обавезе у 

односу на правила понашања у 

групама којима припада; 

- се понаша тако да уважава 

различитости других људи; 

- прихвати последице када прекрши 

правила понашања групе; 

- сарађује  са другима у групи на 

Ученик ће препознати и исказати своја осећања 

кроз илустровање, драматизовање, игру 

пантомиме и  цртање смајлића и кутије осећања. 

Ученици ће усвојити правила понашања за 

остваривање својих основних животних потреба 

кроз разговор, презентацију, прављење паноа. 

Израдом правилника понашања и истицањем на 

видном месту ученици ће упознати и 

примењивати правила понашања 

Израдом „семафора понашања“  прихватати 

последице када прекрше правила понашања 

групе. 

Ученици праве рођендански пано.  

Прављење рамова за породичне слике. 

Драматизација на тему породичних и школских 

празника и извођење приредби. 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација;  

- рад с подацима и 

информацијама;  

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (извођењем 

огледа и експеримената); 

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички при итради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности); 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини;  
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заједничким активностима.  - естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших приредби, 

позорнице, рамова, паноа...); 

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 

 

П
о
р
о
д
и

ч
н

и
 д

о
м

, 
ш

к
о
л
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− придржава се договорених правила 

понашања у школи и прихвата 

последице ако их прекрши; 

− чува своју, школску и имовину 

других; 

– разликује потребе од жеља на 

једноставним примерима из 

сопственог живота; 

Израдом „семафора понашања“  прихватати 

последице када прекрше правила понашања 

групе. 

 

Ученици ће упознати и примењивати правила 

понашања кроз самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања својих другара. 

Коришћењем едукативних филмова критички ће 

се освртати на понашање ликова. 

Кроз слушање прича и гледање кратких 

филмова уочаваће и  разликовати потребу и 

жељу. 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација;  

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација, 

едукативних филмова и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (кроз 

анализу понашања ликова и 

критички осврт); 

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички  израђују пројекте); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности, кроз 

самокритичност, вредновање свог 
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   и понашања својих другара, 

чување имовине); 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини;  

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 

З
д
р
ав

љ
е 

и
 б

ез
б
ед

н
о
ст

 

 

- одржава личну хигијену и 

адекватно се одева у циљу очувања 

здравља; 

- прати инструкције одраслих у 

опасним ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 

- својим речима опише пример неке 

опасне ситуације из свог непосредног 

окружења; 

- примењује правила безбедног 

понашања на путу од куће до школе 

приликом кретања улицом са и без 

тротоара и преласка улице. 

Ученици ће уз учење пригодних песама о личној 

хигијени, уредности, гледањем различитих 

видео материјала и прављење паноа схватити 

значај хигијене. Прављењем паноа, пирамиде 

исхране, резањем илустрација различитих 

намирница, обележавањем Дана здраве хране 

ученици ће  увидети значај правилне, редовне и 

разноврсне исхране. 

 

Предавањем адекватних особа нпр. из Црвеног 

крста - Гроцка или патронажних сестара из 

Дома здравља, физијатра и сл. ученицима ће 

бити предочено шта је добро, а шта не за 

њихова здравље.  

 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација;  

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (у 

амбијенталној настави могу се 

симулирати „опасне ситуације“ и 

ту сагледати могућност њиховог 

решавања, на полигону- 

раскрсници); 

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички при изради 

пројеката...) 
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 Ученици ће присуствовати предавањима,  у 

оквиру пројекта које изводи МУП (ватрогасаца, 

полицајаца) уз презентације и илустрације 

ученици ће увидети које опасне ситуације могу 

да се догоде и како би их предупредили. 

 

Ученици ће упознати и примењивати правила 

понашања кроз самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања својих другара. 

Коришћењем едукативних филмова критички ће 

се освртати на понашање ликова. У 

амбијенталној настави могу се симулирати 

„опасне ситуације“ и ту сагледати могућност 

њиховог решавања. Може се направити 

полигон-раскрсница... 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила у саобраћају 

чува себе, а и друге, кроз 

самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања 

својих другара); 

- одговоран однос према здрављу 

(гледањем различитих видео 

материјала и прављење паноа 

схватити значај хигијене, 

прављењем паноа, пирамиде 

исхране, резањем илустрација 

различитих намирница); 

- одговоран однос према околини; 

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших приредби, 

позорнице, рамова, паноа); 

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје); 

- компетенција за целоживотно 

учење; 
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- снађе се у простору помоћу 

просторних одредница: напред-назад, 

лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних објеката;  

- одреди  време својих активности 

помоћу временских одредница: 

делови дана, обданица и ноћ, дани у 

недељи, пре, сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, прекосутра. 

Ова тема је веома специфична за обраду и 

пружа многе могућности за обраду. Пошто 

живимо у малом месту за оријентацију у 

простору било би добро изаћи из оквира школе 

и школског дворишта и поставити одређене 

ковчежиће са благом по одређеним локацијама, 

где ће ученици уз помоћ навођења доћи до њих 

и тако научити да се оријентишу кроз простор.  

Написаће песму о свом месту и нацртати нешто 

што је карактеристично за њихово место. 

Прошетаћемо нашим местом и сликати све 

занимљивости и тако направити презентацију 

коју ћемо на родитељском састанку 

представити. Урадити паное на тему дани у 

недељи и месеци у години. 

- комуникација;  

- рад с подацима и информацијама 

(коришћењем календара, ленте 

времена); 

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (извођењем 

огледа и експеримената); 

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички при итради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности, кроз 

самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања 

својих другара, чување имовине); 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини;  

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших приредби, 

 позорнице, рамова, паноа); 

-предузимљивост и оријентација 
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  ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 
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- посматрањем и опипавањем 

предмета одреди својства материјала: 

тврдо - меко, провидно - непровидно, 

храпаво - глатко;  

- учествује у извођењу једноставних 

огледа којима испитује природне 

феномене; 

- истезањем, савијањем и сабијањем 

одреди својства материјала; 

- одабере материјале који својим 

својствима највише одговарају 

употреби предмета; 

- пронађе нову намену коришћеним 

предметима; 

- именује занимања људи у свом 

насељу са околином. 

 

Током обраде  наставних јединица, код ученика 

је најбитније развити следеће: 

- да  посматрањем, опипавањем и прикупљањем 

разних материјала, различитих предмета,  

уочавају својства и промене на материјалима, да 

експериментима проучавају загревања, хлађења; 

- користе дигиталне платформе уџбеника, тв, 

различите веб алате (за асоцијације и сл. 

презентације); 

- да бележењем и записивањем воде дневник 

неког мини истраживачког рада и тај рад 

представе кроз PowerPoint презентацију којом ће 

објаснити промену материјала у свом окружењу. 

 

Истраживање (израда есеја о различитим 

људским делатностима, посета разних већ 

заборављених занатских радњи, заната и 

занатлија - ковач, лимар, кројач, обућар, 

занатлија - посластичар, шеширџија... 

Израда предмета из народне традиције (плетење, 

ткање, израда грнчарије, плетење корпица од 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација; 

- рад с подацима и информацијама  

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација, 

различитих веб алата  и 

дигиталних уџбеника) 

- решавање проблема (извођењем 

огледа и експеримената); 

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички при изради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности, кроз 

самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања 

својих другара, чување имовине);  

- одговоран однос према здрављу; 
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 прућа, рамова од комушевине, шаше, крпених 

лутака и лопти, шешира, направити колаче по 

старом бакином рецепту...) 

Посета сеоског домаћинства у нашем месту и 

околини и мањих газдинстава и предузећа. 

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших предмета); 

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 
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- разликује природу од производа 

људског рада на примерима из 

непосредног окружења; 

- препознаје облике појављивања 

воде у непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, језера; 

- разликује облике и делове 

површинских вода у свом насељу и 

околини; 

- препознаје изглед земљишта у 

непосредном окружењу: равница, 

брдо, планина; 

- идентификује биљке и животиње из 

непосредног окружења на основу 

њиховог спољашњег изгледа;  

Да би ученици савладали ову наставну тему 

потребни су следећи поступци рада:  

-истраживачки задаци (ученик планира и сам 

организује начин на који ће доћи до решавања 

постављених задатака); 

- посматрање и обилажење (школско двориште, 

станишта, околине, биљни и животињски свет 

околине, посета зоолошком врта, обилажење 

реке Раље, Дунава, Авале, подручје Умчара, 

Гроцке и Београда); 

- сакупљање (тимски рад у прављењу албума, 

хербаријума и разних модела који су везани за 

природна станишта); 

- праћење и бележење (електронски прикази, 

записивање, прављење симбола, графички  

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација; 

- рад с подацима и информацијама 

(коришћење енциклопедија и 

других извора); 

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (извођењем 

огледа и експеримената);  

- сарадња (у тимском раду, 

заједнички при изради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

самокритичност, анализу и  
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- идентификује заједничке особине 

живих бића на примерима из 

окружења; 

- уочава разноврсност биљака и 

животиња на основу спољашњег 

изгледа; 

- препознаје главу, труп, руке и ноге 

као делове тела и њихову улогу у 

његовом свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, 

мириса, укуса и додира у његовом 

свакодневном функционисању и 

сазнавању окружења; 

- повеже делове тела живих бића са 

њиховом улогом/улогама; 

- разврста биљке из окружења на 

основу изгледа листа и стабла; 

- разврста животиње из окружења на 

основу начина живота и начина 

исхране; 

- наведе примере који показују значај 

биљака и животиња за човека; 

- штедљиво троши производе које 

користи у свакодневним ситуацијама. 

прикази, цртежи); 

-долажење до сазнања и уочавања повезаности   

природе  кроз огледе; 

- израда макете рељефа од различитих 

материјала (гипса, новина утапаних у 

прокуваној води и брашну и сл.). 

вредновање свог и понашања 

својих другара, ); 

-одговоран однос према здрављу 

(чувањем околине- чувамо и себе) 

- одговоран однос према околини 

(штедња производа који се 

користе у свакодневном животу, 

разврставање отпада на 

предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама); 

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших макета, 

албума, хербаријума, паноа); 

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 
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- повеже промене у природи и 

активности људи са годишњим 

добима; 

- изведе једноставне огледе пратећи 

упутства; 

- негује и својим понашањем не 

угрожава биљке и животиње у 

окружењу; 

- понаша се тако да не угрожава 

биљке и животиње у непосредном 

окружењу 

- штеди воду и одлаже отпад на 

предвиђена места; 

- повеже резултате рада са уложеним 

трудом. 

  

 

-препозна грб, заставу и химну 

Републике Србије и примерено се 

понаша према симболима; 

 

- одреди тип насеља на основу 

његових карактеристика; 

 

- разврста отпад на предвиђена места; 

Ученици ће истраживачким задацима упознати 

пут од куће до школе и учењем саобраћајних 

правила у циљу безбедности тражити излаз из 

постојећих потешкоћа; 

 

Мини пројекти – унутар група ученици раде 

мини пројекте. У изради мини пројеката 

ученици добијају задатак да користећи ИКТ 

технологију и објасне другима како се безбедно 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација; 

- рад с подацима и 

информацијама;  

- дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (извођењем  
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 кретати и безбедно понашати у саобраћају. 

 

 

 

огледа и експеримената); 

-сарадња (у тимском раду, 

заједнички при итради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности, кроз 

самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања 

својих другара, чување имовине); 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини; 

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших приредби, 

позорнице, рамова,паноа) 

- предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 

 

-наводи примере различитих облика 

кретања; 

- одабере начин кретања тела 

узимајући у обзир облик тела, врсту 

У оквиру ове наставне теме могуће је и 

пожељно повезивање осталих предмета. 

На пример: 

 

-компетенција за целоживотно 

учење; 

- комуникација;  

- рад с подацима и информацијама 
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подлоге и средину у којој се тело 

креће; 

измери растојање које тело пређе 

током свог кретања; 

– пронађе тражени објекат у 

насељупомоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката; 

– забележи и прочита податке из 

личног 

живота помоћу ленте времена; 

– одреди време помоћу часовника и 

календара користећи 

временскеодреднице: сат, дан, 

седмицу, месец, годину. 

Српски језик: описивање карактеристичних 

објеката, писање адресе; језичке вежбе 

(загонетке, описивање); читање, писано 

изражавање - допуњавање реченица; 

 

Физичко и здравствено васпитање: кретање на 

различите начине; 

 

Музичка култура – слушање музике, песма Дани 

у недељи Миње Суботе; 

 

Математика: мерење и мере, парни и непарни 

бројеви, претходник, следбеник, бројање; 

ученици раде временске задатке у вези  мерења 

времена (дан, месец, година, час, минут); 

 

Ликовна култура: облици и односи у простору; 

рад на албуму годишњих доба; 

 

Кроз групни рад ученици раде мини пројекте. У 

изради мини пројеката ученици добијају задатак 

да користећи ИКТ технологију и презентују  

другима. 

(користе податке из личногживота 

помоћу ленте времена; 

-дигитална компетенција (кроз 

употребу презентација и 

дигиталних уџбеника); 

- решавање проблема (извођењем 

огледа и експеримената); 

- сарадња ( у тимском 

раду,заједнички при изради 

пројеката...); 

- одговорно учешће у 

демократском друштву (кроз 

поштовање правила и извршавање 

обавеза и одговорности, кроз 

самокритичност, анализу и 

вредновање свог и понашања 

својих другара, чување имовине); 

- одговоран однос према здрављу; 

- одговоран однос према околини;  

- естетичка компетенција (труд 

око израде што лепших модела 

часовника, паноа); 

- предузимљивост и оријентација 
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 Сакупљање, праћење, бележење и експерименти 

(овај рад одвијаће се по групама, тиме што групе 

добијају различите задатке - облик и величина 

тела, подлога, средина, материјали, јачина 

деловања. На основу тога ученици праве 

различите подлоге, облажу их различитим 

материјалима, а потом сами организују 

експерименте којима доказујушта све утиче на 

кретање тела. Тиме ученици на разне начине 

долазе до закључака о праволинијском и 

кружном кретању, кретању тела на опрузи и при 

томе користе ИКТ технологију, дигиталне 

уџбенике и образовне софтвере,   као и 

дидактичке материјале – гуму, кожу, жицу… 

Ученици праве:  план дана и недеље тј. како 

организовати време. Ученици израђују 

различите моделе часовника. 

 

Групе добијају задатке да доносе  предмете који 

карактеришу одређено годишње доба и израђују 

паное на тему  годишња доба, раличите 

пригодне предмете у  

ка предузетништву (проналазе 

различите начине да представе 

своје идеје). 
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 вези одређеног год. доба (нпр. израда завеса од 

лишћа, изложба плодова јесени и радова од 

лишћа, прављење расцветалог пролећног 

дрвета...).  

 

Стварање и практиковање - ученици израђују 

часовнике, календаре, неме карте, карте места у 

ком живе, околине, региона и саме Србије. 

Креативно осмишљавају саобраћајнице у 

учионици или школском дворишту. 

 

Осматрање, бележење и вођење дневника - 

обавезан обилазак Аеродрома „Никола Тесла“, 

Железничке станице Београд. Београдске 

аутобуске станице, вожња градским и 

приградским превозом, вожња бродом, вожња 

бициклом. 

 

Експериментисање у простору - одлазак у 

Смедерево, Сремске Карловце, Златибор, 

Тополу и коришћење мапа, легенди и уцртавање 

симбола у неме карте – сналажење у простору; 

Играње (пронађи благо уз помоћ мапе, компаса 

и природних знакова). 
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 Ученици праве рођендански пано на коме за 

сваког ученика стоји слика и датум рођења и 

рођенданске жеље које ученици пишу свом 

другу, слављенику. 
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Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 
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Наставна тема ће се извести у корелацији са следећим предметима: српски језик, математика, ликовна култура, музичка 

култура, физичко и здравствено васпитање као и кроз слободне активности попут драмске, ликовне и ритмичке секције. 

Кроз наставне садржаје наведених предмета обрадиће се наставна тема . Ученици ће својим речима рећи шта је породица и 

ко чини ужу и ширу породицу. На пригодним текстовима о члановима породице ученици ће још више проширити своја 

знања о породици. Навести их тим текстовима да опишу своје чланове породице,а тиме ће богатити свој речник и начин 

изражавања. Нацртаће и естетски, на што бољи начин, приказати своје чланове породице. У оквиру физичког и 

здравственог васпитања могло би се организовати такмичење родитеља међу собом и ученика. Да би заокружили ову тему 

може се организовати приредба која ће имати и едукативни карактер и у којој ће учествовати и родитељи и то би била 

новина у раду. Кроз све садржаје провлачиће се 

кратки филмови о породици и музичке нумере. Урадити пано. 
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Тему извести у корелацији са са следећим предметима: српски језик, математика, ликовна култура, музичка култура, 

физичко и здравствено васпитање,  као и кроз слободне активности ликовне и саобраћајне секције и осмишљавањем 

родитељског састанка. 

Ова тема је веома специфична за обраду и пружа многе могућности за обраду. Пошто живимо у малом месту за 

оријентацију у простору било би добро изаћи из оквира школе и школског дворишта и поставити одређене ковчежиће са 

благом по одређеним локацијама ,где ће ученици уз помоћ навођења доћи до њих и тако научити да се оријентишу кроз 

простор. Написаће песму о свом месту и нацртати нешто што је карактеристично за њихово место. Прошетаћемо нашим 

местом и сликати све занимљивости и тако направити презентацију коју ћемо на родитељском састанку представити. 

Урадити паное на тему дани у недељи и месеци у години.  

 

За ову тему потребна нам је корелација са српским језиком, математиком, ликовном културом, музичком културом, 

физичким и здравственим васпитањем као и саобраћајном секцијом,часом одељенске заједнице. 
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Битно је ученике прво описменити што се тиче саобраћаја и правила саобраћаја кроз саобраћајне знакове и на практичним 

примерима. На полигону кроз физичко и здравствено васпитање. На часовима српског језика читати им едукативне 

текстове. Пуштати им кратке филмове на тему саобраћаја. Веома је битно да сами ученици праве саобраћајне знакове и 

знају њихово значење. Организовати предавања од стране саобраћајне полиције о безбедности деце у саобраћају на 

часовима одењенске заједнице. Научити и пар песама на тему саобраћаја. Оформити и саобраћајну патролу која ће 

записивати неправилности у саобраћају нашег места,анализирати и направити пано на ту тему која ће имати едукативни 

карактер као за ученике тако и родитеље који су често непажљиви у саобраћају. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

СВЕТ ОКО НАС 

врста наставе 

самосталан рад ученика - целодневна настава 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први и други 

Планирање и 

организација наставе 

Часови самосталног рада из света око нас реализују се кроз 36 часова у години, 

једном у седмици. Они су намењени  утврђивању градива, писању домаћих задатака 

које ученици из класичне наставе раде код куће. Ученик на овим часовима увежбава 

градиво са редовних часова уз коришћење радних уџбеника.  Кроз свакодневне 

активности - играње, слушање, посматрање, размишљање и разговар ученик  

увежбава и савладава градиво обрађено на часу. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Ја и други Часови самосталног рада прате часове редовне наставе. На њима ученици завршавају 

започете задатке на редовном часу. Такође, ово су часови на којима ученици 

решавају домаће задатке у радним свескама, наставним листићима, изводе огледе уз 

помоћ наставника с циљем да се успешније реши задатак или трајно усвоји и продуби 

знање. Зато је акценат на индивидуалном раду. Ученик се усмерава на примену ИКТ 

технологије кроз примену дигиталног уџбеника, проналажење информација битних 

за решавање задатака путем интернета. Ученицима се приказују едукативни садржаји 

- филмови, презентације и сл. На крају часа даје се ученицима повратна информација 

и проверава тачност урађеног. За оне ученике који ураде задатке пре истека 

предвиђеног времена, припремљени су додатни задаци. 

Породични дом, школа 

Здравље и безбедност 

Оријентација у простору и времену 

Човек ствара 

Разноврсност природе 

Култура живљења 

Кретање и оријентација у простору и времену 
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наставни предмет 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

У планирању и реализацији садржаја Природе и друштва узеће се у обзир потребе, способности, интереси, 

нивои усвојених знања ученика, као и ресурси потребни за остварење одређених исхода. Дефинисане 

исходе треба да остваре сви ученици до краја разреда који похађају. Код ученика треба развијати различите 

вештине: комуникацијске, истраживачке, друштвене. На часовима треба подстицати: интеракцију 

наставник-ученик, као и интеракцију међу ученицима, ученичке активности мобилисањем њихових 

претходних знања и искустава непосредним упознавањем околине, практичним радовима, спровођењем 

истраживања, проблемским учењем, пружањем подршке у реализацији пројеката и пројектних задатака, 

израдом презентација и другог дидактичког материјала. Ученике упућивати на самостално проналажење 

релевантних информација. Подстицати ученике да препознају употребљивост новостечених знања у 

свакодневном животу. Приликом реализације часова поред фронталног и индидвидуалног облика рада 

треба организовати групни облик рада, рад у пару ради развијања толеранције према различитостима, 

одговорности према свом раду и раду других, према предмету и својим обавезама. У раду користити 

разноврстан дидактички материјал, као и информатичку технологију за приказивање презентација, 

анимација, кратких филмова везаних за градиво. По потреби и могућностима организовати рад ван 

учионице, едукативне екскурзије и посете током који ће посматрати, анализирати и изводити закључке о 

различитим природним и друштвеним појавама у свом окружењу. Задавањем домаћих задатака  ће се 

развијати креативност и жеља за развијањем знања и вештина. 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 

теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити 

у стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 
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- идентификује облике рељефа и 

површинских вода у свом крају; 

- одреди положај задатог објекта у 

односу на истакнуте облике 

рељефа и површинске воде у 

свом крају; 

- илуструје примерима како рељеф 

и површинске воде утичу на 

живот људи у крају; 

- разликује чврсто, течно и 

гасовито стање воде у природи и 

свакодневном животу;  

- повеже температурне промене са 

променама запремине и кретања 

ваздуха; 

- очита вредности температуре 

воде, ваздуха и тела помоћу 

термометра; 

- прикаже везе међу живим бићима   

Ученици  ће упознати облике рељефа: узвишења 

(подножје, стране, обронци, врх), равнице и 

удубљења користећи дигитални уџбеник, 

фотографије, Power Point презентацију и 

посматраће околину, правити рељеф од пластелина 

или глине. 

Ученици  ће одређивати положај одређених 

објеката у крају посматрајаћи околину, из личног 

искуства, илуструјући рељеф свог краја. 

Усвајаће знања о површинским водама: река и 

њене притоке (лева и десна обала); бара и језеро  

користећи дигитални уџбеник, фотографије, Power 

Point презентацију, играће игру у којој одређујемо 

леву и десну обалу, разговараћемо о рекама које 

теку кроз наш крај (Дунав, речице и потоци), 

илустроваће  реке, баре и језера. 

Ученици  ће кроз практичне примере,  

коришћењем дигиталног уџбеника, Power Point 

презентације уочавати разлику течног, гасовитог и  

Компетенција за учење ће се 

развијати учењем појмова, 

издвајањем битног од мање 

битног, записивањем, анализом 

садржаја и одговарањем на 

питања и анализу презентација. 

Комуникација ученика развијаће 

се кроз групни и тимски рад, 

правилно, пуном реченицом 

одговарање на питања, дискусију 

о заједничком пројекту или 

објективно коментарисање оцене 

ученика; поштоваће правила 

игре. 

Одговоран однос према околини 

развијаће се у сагледању стања у 

насељу, околини школе и 

одељењу и проналажењу  

одговарајућих решења за мењање  
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- у различитим животним 

заједницама помоћу ланаца 

исхране; 

- наведе угрожене биљне и 

животињске врсте; 

- илуструје примерима одговоран и 

неодговоран однос човека према 

животној средини; 

- примени поступке (мере) заштите 

од заразних болести; 

- представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом; 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима. 

чврстог стања воде. 

 

Упознаће процес који обједињује сва три агрегатна 

стања воде – кружење воде у природи,  

илустроваће кружење воде у природи, гледаће 

филм о кружењу воде, користиће дигитални 

уџбеник.  

Ученици ће  повезати утицај температуре на 

промену запремине ваздуха извођењем огледа,  

анализом датих примера у дигиталном уџбенику, 

користиће Power Point презентације. Израдом 

папирних ветрењача практично  ће доћи до 

сазнања о употреби ваздуха, посматраће 

фотографије, читаће у енциклопедијама о 

ветрењачама и њиховом значају за очување 

планете. 

Ученици ће кроз употребу безбедних термометара 

учити да очитају температуру тела, ваздуха и воде, 

илустроваће термометар. 

 

Ученици ће везу живих бића у различитим 

животним заједницама помоћу ланаца исхране 

приказати  илустрацијом, решавањем задатака, 

читањем текстова у енциклопедији, гледањем  

оног што је проблематично, 

еколошких патрола. 

Одговоран однос према здрављу 

развијаће се кроз обраду 

садржаја везаних за здрав живот 

и здраве животне навике , 

одржавање личне хигијене и 

хигијене простора , израду 

пирамиде исхране ,  здраве хране 

Сарадња ће се развијати кроз 

заједничку израду огледа , 

пројеката, презентација, у учећу 

на квизовима знања; вршњачком 

учењу. 

Естетичка компетенција ће се 

развијати у уочавању лепоте 

околине и живог света; 

прихватању различитости и 

виђењу лепоте у разноликости 

живог света и околине. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву ће 

ученици узети учешћем у 

тимовима, на конкурсима. 
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 филмова о различитим животним заједницама. 

Ученици  ће читати текстове, гледаће презентацију, 

користиће дигитални уџбеник  у циљу 

проналажења примера и илустрације одговорног и 

неодговорног понашања према животној средини, 

учествоваће у еко-патролама, садиће дрво и 

украсне биљке у дворишту школе, израђиваће 

паное о угроженим биљним и животињским 

врстама. 

Ученици ће усвајати основна знања о заразним 

болестима  и  превентиви употребом дигиталног 

уџбеника, читањем енциклопедија, гледањем 

презентација и филмова; присуствоваће предавању 

о заразним болестима (радник Дома здравља).  

Примењиваће мере заштите од заразних болести 

које преносе људи и животиње одржавањем личне 

хигијене и хигијене простора у којем бораве, 

израђиваће пано. 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву ученици ће 

развијати кроз учешће у 

школској задрузи; изложби воћа 

и поврћа на Дану здраве хране. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- се оријентише у простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења; 

- одреди главне стране света; 

- опише пут којим се може стићи 

од једне до друге тачке помоћу  

Одређиваће главне стране света у учионици, на 

географској карти, у природи, учити песму о 

странама света. 

Ученици  ће описати пут којим се може стићи од 

једне до друге тачке (пут од куће до школе) 

илустроваће план насеља, израдиће макету насеља, 

Компетенцију за учење  ученици 

ће развијати кроз усвајање 

основних појмова, проналажење 

нових садржаја и усвајање истих, 

али и кроз практичну примену у 

стварним ситуацијама.   



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 

К
р
ет

ањ
е 

у
 п

р
о
ст

о
р
у

 и
 в

р
ем

ен
у
 

- плана насеља; 

- идентификује географске објекте 

у свом крају користећи 

географску карту Републике 

Србије; 

- користи временске одреднице 

(година, деценија, век) у 

свакодневним ситуацијама и 

приликом описивања догађаја из 

прошлости; 

- разликује праволинијско и 

криволинијско кретање 

- повеже јачину деловања на тело 

са његовим пређеним 

растојањем; 

- доводи у везу брзину падања тела 

са његовим обликом; 

- разликује природне и вештачке 

изворе светлости; 

- повеже промену величине и 

положаја сенке са променом 

положаја извора светлости; 

- повеже промену јачине звука са 

променом удаљености од његовог  

користиће дигитални уџбеник и апликацију Google 

Maps. 

Ученици  ће цртати картографске знакове,  

идентификовати географске објекте у свом крају 

користећи географску карту. 

 Ученици ће користити временске одреднице 

(година, деценија, век) у писању датума, приликом 

описивања догађаја из прошлости, играће дечје 

игре које су се играле у прошлости. 

Ученици ће кроз различите практичне радове, 

користећи дигитални уџбеник, Power Point 

презентацију, посматрањем уочити разлику између 

праволинијског и криволинијског кретања, 

илустроваће различите облике кретања. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву ће 

развијати кроз одговорно 

понашање у насељу,  међусобну 

сарадњу и уважавање потреба 

свих. 

Естетичка компетенција ће се 

развијати кроз  препознавање 

естетичких елемената у 

свакодневном животу, 

препознавање и развијање 

стваралаћких способности. 

Комуникација ће се  развијати  

кроз прилагођавање начина и 

средстава комуникације, 

изражавањем свог мишљења, 

осећања и ставова, а при том 

поштујући  и уважавајући 

мишљење других. 

Уочавањем чиниоца и понашања 

који нарушавају природу и 

квалитете животне средине, кроз 

развијање свести  о положају 

човека у природи ученици ће  
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    извора; 

представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом; 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима. 

 развијати одговоран однос према 

околини. 

Ученици ће коришћењем знања и 

вештина  самостално 

проналазити различите изворе 

информација и података 

(библиотека, медији, интернет, 

институције, лична 

комуникација) развијати 

компетенцију за рад са подацима 

и информацијама. 

Ученици ће развијати  

компетенцију за сарадњу  кроз 

учествовање у тимском , групном 

и раду у пару., активно, 

аргументовано и конструктивно 

ће доприноситит раду групе у 

свима фазама групног рада.  

 Учествовањем у раду Ученичке 

задруге, на разним вашарима, 

радионицама, изложбама  

ученици ће развијати 

предузимљивост и оријентацију 

ка предузетништву. 
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- упознати  и разликовати  

историјске изворе; 

- прикупи и представи податке о 

прошлости породице и краја; 

- упоређује живот некад и сад 

- наведе знамените личности  краја 

у коме живи; 

-  упозна народне обичаје краја у 

коме живи; 

- наведе ликове из наших народних 

песама, приповедака и бајки; 

- представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом; 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима. 

Ученици ће коришћењем уџбеника, Power Point  

презентације, посетом музеју,слушањем народних 

песама и прича, прикупљањем  и доношењем 

раличитих историјских извора упознати и 

разликовати историјске изворе (материјалне, 

писане и усмене). 

Ученици ће прикупљати податке о прошлости 

породице и краја  тако што ће израдити породично 

стабло, доносити старе фотографије, старе 

употребне предмете (изложба старих предмета), 

интервјуисаће старије становнике и о томе 

извештавати на часовима. 

Ученици ће коришћењем енциклопедија, 

слушањем  обичајних песама, играњем кола, 

коришћењем уџбеника,  упознати народне обичаје 

краја у којем живе.  

Ученици ће користећи енциклопедије, старе 

фотографије сакупљати податке о знаменитим 

личностима краја у коме живе. 

Читањем књижевних дела (песама, прича), 

коришћењем енциклопедија, дигиталног уџбеника, 

гледањем филмова,  ученици ће моћи да наведу 

ликове из народних песама, приповедака и бајки. 

Ученици ће упознати прошлост краја користећи  

Ученици ће коришћењем 

уџбеника, Power Point  

презентације, посетом 

музеју,слушањем народних 

песама и прича, прикупљањем  и 

доношењем раличитих 

историјских извора упознати и 

разликовати историјске изворе 

(материјалне, писане и усмене)                               

одговорно учествовати  у 

демократском друштву 

Ученици ће прикупљати податке 

о прошлости породице и краја  

тако што ће израдити породично 

стабло, доносити старе 

фотографије, старе употребне 

предмете , користећи 

енциклопедије, старе 

фотографије сакупљати податке 

о знаменитим личностима краја у 

коме живе. 

Читањем књижевних дела 

(песама, прича), коришћењем 

енциклопедија, дигиталног 
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 енциклопедије, старе документе, презентације. 

Упоређиваће живот у крају некад и сад користећи 

старе фотографије, стару гардеробу, старе 

предмете, играће старе дечје игре. 

уџбеника, гледањем филмова,  

ученици ће моћи да наведу 

ликове из народних песама, 

приповедака и бајки и тиме 

јачати своје компетенције за 

учење.                                                

Естетичка компетенција доћи ће 

до изражаја читањем књижевних 

дела (песама, прича). 

 

- разликује повратне и неповратне 

промене материјала; 

- уочи сличности и разлике међу 

течностима – тече, променљивост 

облика; провидност, боја, 

густина; 

- одабере материјале који по 

топлотној проводљивости 

највише одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

- објасни како рециклажа помаже 

очувању природе; 

- изведе једноставне 

огледе/експерименте и повеже 

резултат са  

Ученици ће разликовати повратне и неповратне 

промене материјала , изводиће огледе, користити 

искуства, уочавати специфичне промене 

материјала под топлотним и маханичким 

утицајима.Ученици ће промене материјала 

уочавати у свакодневном животу. 

Ученици ће уочавати сличности и разлике међу 

течностима помоћу огледа, коришћењем 

дигиталног уџбеника, гледањем филмова,  Power 

Point презентације. Приликом практичног 

истраживања користиће се течности које су 

безбедне за ученика и лако доступне (вода, уље, 

млеко...). 

На примеру свакодневних активности и 

претходних искустава, ученици ће  

Компетенцију за учење  ученици 

ће развијати кроз усвајање 

основних појмова, проналажење 

нових садржаја и усвајање истих, 

али и кроз практичну примену у 

стварним ситуацијама.   

Одговорно учешће у 

демократском друштву ће 

развијати кроз одговорно 

понашање у насељу,  међусобну 

сарадњу и уважавање потреба 

свих. 

Естетичка компетенција ће се 

развијати кроз  препознавање 

естетичких елемената у 
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- објашњењем/закључком; 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

- представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом);  

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

класификовати и бирати материјале који по 

топлотној проводљивости највише одговарају 

одређеној употреби. У овом смислу разматраће се 

и ваздух као топлотни изолатор у природи и 

свакодневном животу (крзно и перје животиња, 

слојевито облачење, термос-боца...) 

Ученици ће кроз практичан рад, коришћење 

дигиталног уџбеника, презентације, гледањем 

филмова о рециклажи објаснити значај рециклаже 

и како  рециклажа помаже очувању планете. 

Ученици ће правити предмете од рециклираног 

материјала (изложба, продаја) те ће на тај начин 

развијати предузетнички дух. 

свакодневном животу, 

препознавање и развијање 

стваралаћких способности. 

Комуникација ће се  развијати  

кроз прилагођавање начина и 

средстава комуникације, 

изражавањем свог мишљења, 

осећања и ставова, а при том 

поштујући  и уважавајући 

мишљење других. 

 Уочавањем чиниоца и понашања 

који нарушавају природу и 

квалитете животне средине, кроз 

развијање свести  о положају 

човека у природи ученици ће 

развијати одговоран однос према 

околини. 

 Ученици ће коришћењем знања 

и вештина  самостално 

проналазити различите изворе 

информација и података 

(библиотека, медији, интернет, 

институције, лична 

комуникација) развијати  
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  компетенцију за рад са подацима 

и информацијама. 
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- примени правила друштвено 

прихватљивог понашања 

поштујући права, обавезе и 

различитости међу људима; 

- повеже различита занимања и 

делатности са потребама људи у 

крају у коме живи; 

- повеже врсте и значај саобраћаја 

у свом крају са потребама људи; 

- примени правила безбедног 

понашања у саобраћају; 

- представи резултате 

истраживања (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, Power 

Point презентацијом и/или 

цртежом); 

- сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима 

- повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

Ученици ће упознати права и обавезе становника  

краја, упознаће се са обичајима народа који живе у 

крају кроз разговор,  користећи дигитални 

уџбеник, Power Point презентацију са циљем 

неговања хармоничног суживота. 

 Ученици  ће упознати и повезати производне и 

непроизводне делатности  са посебним освртом на 

делатности које су заступљене у крају у коме живе 

и њихову међузависност користећи дигитални 

уџбеник, Power Point презентације, учествоваће у 

раду ученичке задруге. Родитељи или становници 

из краја упознаће ученике кроз предавање са 

различитим занимањима, ученици ће цртати  

различита занимања или занимања којима би хтели 

да се баве, добијаће задатке да интервјуишу људе у 

крају који се баве различитим занимањима, а 

потом ће их представљати на часу. 

Ученици  ће уочавати повезаност села и града, 

њихову међуусловљеност и зависност кроз 

примере из живота, читање текстова из 

енциклопедија о настанку првих градова, 

упознавање са историјским подацима о крају у  

Ученици ће развијати  

компетенцију за сарадњу  кроз 

учествовање у тимском , групном 

и раду у пару., активно, 

аргументовано и конструктивно 

ће доприноситит раду групе у 

свима фазама групног рада.  

 Учествовањем у раду Ученичке 

задруге, на разним вашарима, 

радионицама, изложбама  

ученици ће развијати 

предузимљивост и оријентацију 

ка предузетништву. 
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 у коме живе, а који ће ученици уз помоћ родитеља 

пронаћи. 

Ученици  ће повезивати врсте,значај и улогу 

саобраћаја користећи Power Point презентацију, 

едукативне филмове о саобраћају, дигитални 

уџбеник, практично примењујући усвојена знања 

кроз симулације саобраћајних ситуација, 

одржаваће се предавања о саобраћају, упознаће  се 

са значајем опреме за безбедну вожњу ролера и 

бицикла. 

 
 

- објасни појам државе и зашто Р 

Србију сматра својом домовином; 

- на географској карти Света и 

Европе одреди географски 

положај Р Србије; 

- наведе обележја Р Србије и шта је 

чини државом; 

- уочи , објасни , црта одлике 

рељефа Р Србије; 

- наброји , разликује одлике  климе 

у различитим деловима Р Србије;  

- разликује , црта , проналази на 

карти Р Србије различите облике 

вода; 

Тема Моја домовина –део света обрађује садржаје  

који се баве положајем Р Србије у Европи и свету. 

Ученици ће на географској карти Света и Европе 

одређивати положај Р Србије у Европи и свету. 

Посматрањем и истраживањем, путем презентација 

и  географске карте уочиће територију, границе и 

суседне државе које се граниче са Р Србијом. 

Користећи  знања из претходних разреда о 

странама света ученици ће на географској карти 

умети да одреде положај градова , планина, 

равница и других географских појмова. 

Путем рада у групи истраживаће прошлост града 

Београда и важне објекте у њему. 

Цртањем заставе Србије и њеног грба, певањем 

Компетенција  за учење    

развијаће се кроз учење појмова , 

чињеница , набрајање обележја Р. 

Србије; кроз уочавање и 

објашњавање одлика рељефа Р 

Србије, навођење народа који 

живе у Р Србији њихова права и 

обавезе као грађана Р Србије ; 

умеће објашњавања појма 

демократије; дечјих права и 

обавеза; проналажење и 

тумачење садржаја из уџбеника.  

Компетенције за комуникацију 

ученици ће развијати кроз 
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- наведе  који народи живе у Р 

Србији; 

- зна права и обавезе који имају 

грађани Р Србије;   

-  уме објаснити појам демократије 

и наведе пример демократских 

држава;  

-  наведе и објасни дечја права и 

обавезе које произилазе из тог 

права ; 

-  зна светске  организације које се 

баве заштитом људских права , 

културне баштине  и права деце   

(УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ , 

УНЕСКО и УНИЦЕФ).                                                                        

химне Боже правде  ученици ће усвојити и 

препознавати симболе своје државе и на тај начин 

подстицати и развијати осећај припадности својој 

држави. Изучавањем структуре становништва  

користећи уџбеник и интернет странице развијаће  

се толеранција према народима који живе у Р 

Србији. Рељеф Р Србије наставак је наставног 

градива из трећег разреда и ученици ће га 

изучавати  као проширивање већ обрађених 

садржаја , цртањем , посматрањем слика , 

проналажењем на карти, самосталном израдом 

презентација  различитих облика  рељефа.  Клима 

Р Србије ученици ће дефинисати на основу знања о 

годишњим добима и утицају рељефа на климу. 

Користећи уџбеник с акцентом на посматрање 

слика и  лична искуства ученика као и   интернет 

презентације ученици ће користећи географску 

карту Србије проналазити различите облике вода и 

обновити постојећа знања о стајаћим и текућом 

водама.  

Еколошку свест развијати кроз истраживачки рад и 

упознавањем угрожених и заштићених подручја у 

Р  Србији. 

Обнављањем наставних садржаја из трећег  

одговарање , дискусију , 

коментарисање одговора , умеће 

да објашњава и образлаже 

садржаје  

Одговоран однос према околини 

развијаће кроз учешће  на 

конкурсима који имају за задатак 

промовисање одговорног односа 

према околини , обележавањем 

датума важних за очувања здраве 

околине , знаће да наброји 

националне паркове , резервате 

природе и споменике културе и 

подржаваће акције за њихово 

одржавање. 

 Сарадњу ће ученици развијати 

кроз заједничку израду паноа; 

учешћу у одржавању хигијене 

простора; прикупљању података 

и фотографија, сликањем и 

израдом презентација. 

Естетичка компетенција – уредно 

писање , прецизна израда огледа, 

разликовање уредног од  
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 разреда, а на основу плаката о дечјим правима и 

људским правима уопште, ученици ће упознати и 

организације које се баве заштитом њихових права  

и заштитом културне баштине народа који живе у 

Р. Србији. 

неуредног. 

Одговорно учешће у 

демократском друштву  видеће 

се у изради задатака,  изради  

огледа, подстицању и 

међусобном подстицању на рад .                    

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву  подстицаће 

се израдом предмета, хране за 

новогодишњи вашар, прављење 

магнета и струјног кола. 

 

- уочава и наведе сличности и 

разлике међу живим бићима 

- наведе и прикаже цртежом 

разноврсност биљака и животиња  

- разликује домаће и дивље 

животиње на основу њихових 

особина                          -објасни 

како се жива бића прилагођавају 

променама у природи  

- уочава  и наводи сличности и 

разлике човека и осталих живих 

бића 

- објасни значај здравља,  

Кроз тему Сусрет с природом ученици ће  као 

активни учесници ( правиће презентације,  

припремаће се као наставници за излагање 

садржаја – држаће час ), посматрањем слика, 

читањем садржаја, праћењем научних 

телевизијских програма, разликовати и набрајати 

царства живих бића, уочаваће сличности и разлике 

међу њима, доносиће закључке у вези изнетих 

чињеница, аргументоваће своје мишљење. 

Записиваће у свеску и издвајати битно од мање 

битног садржаја, радиће домаће задатке, а 

усвојеност знања ће се проверавати кроз различите 

облике праћења наставе ( усмено одговарање,  

Компетенција за учење ће 

развијати учењем садржаја;  

читањем , издвајањем битног и 

мање битног, посматрајући слике 

уочаваће и доносиће закључке, 

објашњаваће начин 

прилагођавања живих бића; 

уочаваће и наводиће сличности 

живих бића                       

Комуникација ће се развијати 

кроз међусобну размену 

мишљења, игре , тумачења, 

дискусију. 
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- превенције болести, као и 

неопходне услове за оздрављење. 

- усвоји одређена знања и  

понашања одговорног понашања 

према себи и другима људима . 

контролни задаци, преглед радних свески и свески 

за рад ). 

Биљни и животињски свет Србије ученици ће 

усвојити и научити путем читања садржаја, 

илустровањем, анализом слика и систематизацијом 

садржаја . Развој еколошке свести и важности 

биљног и животињског света усвајаће кроз 

упознавање угрожених биљних и животињских 

врста и изучавањем начина бриге људи о њима. 

Кроз уочавање примера из природног окружење и 

на основу примера из књига , гледаних научних 

филмова, презентација ученици ће моћи објаснити 

како се жива бића прилагођавају различитим 

условима живота у различитим годишњим добима.                           

На основу посматрања себе и другх живих бића 

ученик ће уочавати разлике између себе и других 

живих бића. Посматрањем слика, читањем 

садржаја из уџбеника, разменом мишљења и 

искустава, радом у групи или пару током израде 

задатака ученици ће сватити себе као део природе. 

Важност свог здравља и зддравља људи из свог 

ближег окружења ученици ће схватити и понашаће 

се у складу с наученим кроз одржавање предавања 

особља из Дома здравља, припремање  хране за  

Одговоран однос према околини 

развијаће уочавањем промена у 

природи , промена код себе и код 

другара, еко патроле, израду 

паноа . Одговоран однос према 

здрављу ученици ће схватити и 

понашаће се у складу с наученим 

кроз одржавање предавања 

особља из Дома здравља, 

припремање  хране за Дан здраве 

хране, редовним физичким 

активностима, израдом паноа и 

презентација, редовним 

праћењем хигијене ученичког 

простора и њихове личне, групни 

рад , тимски рад , учешће на 

конкурсима, изради паноа, 

изради презентација. 

Естетичка компетенција 

развијаће се кроз анализу и 

критички однос према изгледу 

паноа , простора , анализи 

радова, јасно изражавање шта 

мисли и осећа према оном што  
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 Дан здраве хране, редовним физичким 

активностима, израдом паноа и презентација, 

редовним праћењем хигијене ученичког простора и 

њихове личне хигијене. На тај начин ученици 

треба да умеју да објасне и разликују одговоран и 

неодговоран однос према себи и другима. 

мисли.      

На основу посматрања себе и 

другх живих бића ученик ће 

уочавати разлике између себе и 

других живих бића. 

Посматрањем слика, читањем 

садржаја из уџбеника, разменом 

мишљења и искустава, радом у 

групи или пару током израде 

задатака ученици ће сватити себе 

као део природе и на тај начин 

развијаће одговорност према 

себи и другима.                                                   
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- објасне и знају шта је заједничко 

свим врстама кретања; 

- прикажу , објасне од чега зависи 

дужина пређеног пута; 

- нацртају , препознају клатно; 

- објасне , прикажу цртежом од 

чега зависи  облик и величина 

сенке;  

- разликујуде својства материјала 

према различитим категоријама; 

- дефинишу смеше;   

Природне појаве ученици ће истраживати кроз 

различите огледе,  физичке активности . Читаће 

садржаје у уџбенику, израђиваће задатке у радној 

свесци, анализираће и систематизовати стечена 

знања . Презентацијама, у групнм или радом у пару 

анализираће и доказиваће прочитане или научене 

садржаје. Кроз различите активности ( израда 

огледа код куће  и објашњавање на који начин је 

оглед урађен, шта је коришћено у изради огледа, 

доношење материјала и израда једноставних огледа 

у учионици ) ученици ће стицати самосталност,  

Природне појаве ученици ће 

истраживати кроз различите 

огледе,  физичке активности . 

Читаће садржаје у уџбенику, 

израђиваће задатке у радној 

свесци, анализираће и 

систематизовати стечена знања 

.и тиме јачати своје  

компетенција за учење.                                              
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- изводе једноставне експерименте;                         

- анализирају смеше и издвајау 

делове;  

- објашњавају , наводе примере , 

раде једноставне огледе са 

повратним и неповратним 

променама;     

- објасне шта је пожар , како 

настаје као и који је штетни 

утицај пожара. 

али и сараднички однос са другим ученицима у 

одељењу.  

Повезивањем садржаја са садржајима других 

предмета нпр. музичке културе, физичког 

васпитања, чувара природе  ученици ће уочавати и 

пронаћи лакши начин учења  и припремиће се за 

предметну наставу. Користећи постојећа знања из 

електрицитета и примере из ближег окружења, те 

израдом струјног круга ученици ће научити изворе 

електричне енергије и важност електричне струје у 

животу човека. Очигледним приказом магнета ( 

школски примери магнета, наставник ће донети 

магнете ) ученици ће посматрати , анализирати и 

уочавати полове магнета , који се магнети 

привлаче, а који одбијају, моћи ће да објасне зашто 

се то дешава. Знаће где се све магнет користи. 

Израдом задатака, усменим испитивањем, 

разговором, израдом огледа ученици ће своја 

стечена знања систематизовати и знати применити 

у одређеним ситацијама.  Читањем, подвлачењем 

битних реченица, писањем у свеску и израдом 

задатака и кроз једноставне огледе ученици ће 

уочавати, анализирати и конкретизовати примере 

проводљивости топлоте и светлости. Смеше,  

Кроз различите активности 

(израда огледа код куће  и 

објашњавање на који начин је 

оглед урађен, шта је коришћено у 

изради огледа ученици ће 

развијати комуникацијске 

компетенције  .                       

Одговоран однос према околини 

ученици ће развијати кроз 

рационално коришћење 

природних ресурса и 

прикупљањем средстава за 

рециклажу; учешћу у 

хуманитарнима акцијама . 

  Стварањем безбедних услова за 

извођење огледа , одржавањем 

хигијене простора и личне 

хигијене ученици ће развијати 

дговоран однос према здрављу. 

Сарадња – ученици ће заједно 

изводити огледе , радиће на 

заједничким задацима у групном 

раду; радиће тимски у чишћењу 

дворишта . 
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 раздвајање смеша као и растворљивост у води 

ученици ће учити кроз израду огледа , анализу и 

објашњавање . 

Естетичка компетенција – уредно 

писање , прецизна израда огледа , 

разликовање уредног од 

неуредног ,  

Одговорно учешће у 

демократском друштву  видеће 

се у изради задатака,  изради  

огледа , подстицању и 

међусобном подстицању на рад                    

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву  подстицаће 

се израдом предмета, хране за 

новогодишњи вашар, прављење 

магнета и струјног кола. 

 

- разликује  и  објасни шта је рад 

човека и по чему се разликује од 

рада животиња; 

- дефинише   природна богатства и 

наводи начине  коришћења  

природних богатства;  

- разликује објашњава рециклажу 

и ревитализацију; 

- уме да нацрта и препозна знак за 

рециклажу на производима; 

Наставна тема  Рад, енергија, производња и 

потрошња  омогућава ученицима развој 

предузетничких  и финанцијских способности. 

Кроз наставне садржаје, читањем, анализом, 

израдом задатака ученици ће уочити разлику 

између рада човека и рада животиња. Дефинишући 

природна богатства подстаћи ће се идеја за начине 

искориштавања природних ресурса и рада у 

производњи . То се може постићи посетом ПДМ – 

Пударци , огледном добру Радмиловац или радом у  

Ученик ће да разликује  и  

објасни шта је рад човека и по 

чему се разликује од рада 

животиња; дефинисаће    

природна богатства и наводити  

начине  коришћења  природних 

богатства; разликоваће и 

објашњавати рециклажу и 

ревитализацију и на тај наћин, 

користећи уџбеник и радну  
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- објасни како се пречишћава вода 

и изведе једноставан оглед; 

- самостално, у пару или групи 

израђује постављене задатке;  

- објасни  како природни, а како 

друштвени услови утичу на 

живот људи; 

- разликује маркетинг од трговине;     

- уради маркетинг за продавницу 

или маркет;                                

- изведе закључак зашто је битан 

одрживи развој.     

нашој школској задрузи.   

Појмом рециклаже  су се ученици срели у трећем 

разреду у оквиру предмета природе и друштва , као 

и у четвртом разреду кроз садржаје чувара природе 

па би та стечена знања могли  применити за 

прикупљање и разврставање  рециклажног 

материјала. Код ученика  би се могла развити 

емпатија и одговоран однос према себи и другима  

прикупљањем чепова  - Чеп за хендикеп. Израдом 

презентација, радом у пару или групи ученици ће 

усвојити појам ревитализације и знати навести 

примере из свог окружења.  Користећи уџбеник, 

израдом задатака из радне свеске и навођењем 

примера ученици ће моћи навести примере како 

природни и друштвени услови утичу на рад и 

живот људи. Уочавањем и анализом живота у свом 

месту уочиће све врсте маркетинга и набројати 

продавнице , маркете те анализом наведених 

појмова уочиће разлику између маркетинга и 

трговине и како су међусобно повезани. Стечена 

знања примениће у групном раду у изради 

маркетинга за неку од продавница или маркета у 

селу.   

свеску развијаће компетенција за 

учење. 

Кроз разговор, дискусију усмено 

и писмено одговарање, излагање, 

коментарисање свог и рада 

других ученика развијаће се 

компетенција комуникације 

Одговоран однос према околини  

развијаће се у осећају емпатије 

кроз прикуплљање чепова – Чеп 

за хендикеп  

Одговоран однос према здрављу 

развијаће се кроз одржавање 

личне хигијене и хигијене 

простора , проветравање  

Сарадња ће се развијати кроз 

заједничке пројекте, вршњачко 

учење, израду презентација, 

квизове и игре.    

Естетичка компетенција 

развијаће се уредним читањем и 

писањем, одржавањем чистим 

свог радног простора и 

учионице, анализом радова,  
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 Појам одрживог развоја усвојиће користећи 

примере из уџбеника и интернет странице. Након 

теме вршиће се систематизација и провера 

стечених знања. 

упоређивањем садржаја који му 

се допадају или не, одговорним 

учествовањем у демократском 

друшту, заједничким радом на 

маркетингу наше школе 

(такмичења, учешће на 

конкурсу...).       

Учешће у пројектима локалне 

заједнице и културним 

збивањима у школи  

Предузимљивост и                          

оријентација ка предузетништву 

- одлазак у ПДМ или на огледно 

добро Радмиловац и учешће у 

школској задрузи. 

 

- уме објаснити на који начин и 

преко којих извора да упозна 

прошлост своје породице и 

државе; 

- разликује различите историјске 

изворе; 

- се сналази у проучавању 

прошлости; 

- да зна  имена важних   

Прошлост своје домовине и начине упознавања као 

и историјске изворе ученици ће стицати путем 

илустрација , интернет сраница, презентација, 

коришћењем уџбеника и израдом задатака, 

индивидуално, радом у пару или групи. Најважније 

историјске личности и историјске догађаје 

упознаће и схватиће њихову важност за наш народ 

кроз обележавање важних датума, израду паноа, 

читањем занимљивих анегдота и гледањем 

Компетенција за учење ученици 

ће стицати  упознавањем 

прошлости своје домовине кроз 

различите активности, игру, 

уџбеник, израду презентација, 

изучавањем, прикупљањем 

историјских извора,  историјске 

изворе ученици ће стицати путем 

илустрација, интернет сраница,  
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историјских личности и да 

наведе најважније догађаје из 

прошлости; 

- одреди временску одредницу 

када су се догађали; 

- објасни , прикаже , исприча како 

се живело у средњем веку на 

територији Србије  

да наведе најзначајнија научна 

открића . 

 

филмова  из живота тих личности или групном 

израдом презентација о животу и раду тих 

личности. Анализом деловања историјских 

личности и најважнијих догађаја ученици ће 

систематизовати знања из прошлости и моћи 

препознати личности на сликама или у причама. 

Читаењем садржаја из уџбеника и њиховом 

анализом ученици ће моћи да израде задатке који 

се налазе у  радној свесци или на тестовима знања. 

Путем презентација, илустрација, фотографија и 

међусобном разменом знања које су стекли од 

старијих рођака ученици ће препознавати, цртати и 

знати објаснити важност тих открића за наш 

садашњи и будући живот . 

презентација, коришћењем 

уџбеника и израдом задатака, 

индивидуално, радом у пару или 

групи.  

Кроз анализу, одговарање, игру, 

квизове, заједничке пројекте, 

групни и тимски рад ученици ће 

развијати вештине комуникација. 

Одговоран однос према околини 

развијаће чувањем и посетама 

културним споменицима; 

уређивањем простора око 

споменика Миће Стојковића 

Сарадња ће се развијати кроз 

размену знања, заједничке 

пројекте, тимски и групни рад, 

међусобно поштовање и 

уважавање рада појединца. 

Естетичка компетенција - 

уређење простора, избор 

фотографија, уређење 

историјског кутка, израда паноа, 

анализа слика и фотографија. 

Одговорно учешће у 
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  демократском друштву – чување 

и учешће у пројектима школе и 

локалне заједнице у очувању 

културне баштине нашег краја.                                  

 

 

Пројектна настава Тема Пројекта 
Веза са наставним 

предметима 
Начин реализације 

 Београд на раскрсници путева ликовна култура, српски 

језик, музичка култура  

Прикупљање материјала о историјским 

чињеницама, илустровање, израда презентација, 

организовање стручних посета. 

 Школа некад и сад ликовна култура, српски 

језик, музичка култура, 

физичко васпитање  

Прикупљање материјала о датој теми, скупљање 

старих фотографија, израда 

презентација,илустровање, играње старих дечјих 

игара. 

 Мој крај некад и сад ликовна култура, српски 

језик, музичка култура  

Разговор са старијим становницима, 

прикупљање фотографија, израда плана 

насеља,израда макете насеља, посета установа у 

насељу, израда презентација. 

 Занимања људи у мом крају ликовна култура, српски 

језик, музичка култура 

Упознавање са занимањима кроз предавања 

(родитеља, становника насеља) и посете (пошта, 

дом здравља, фабрика), прикупљање 

фотографија, илустровање, учествовање у раду 

ученичке задруге, израда презентација. 
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Израда предмета од 

рециклираног материјала 

ликовна култура, српски 

језик 

Израда предмета од рециклираног материјала на 

радионицама у којима могу да учествују и 

родитељи (новогодишњи вашар, Ускрс). 

Развијање предузетништва кроз презентацију и 

продају материјала. 

 
Знамените личности мога 

краја 

ликовна култура, српски 

језик 

Израда презентација, прикупљање фотографија и 

различитих старих докумената, илустровање, 

разговор са рођацима знаменитих личности. 

  Србија –   моја домовина  српски језик , географија , 

историја , музичка култура 

 Ученици ће бити подељени у групе. Свака група 

добиће  истраживачки задатак. Једна група 

прикупљаће податке о територији, суседним  

државама и положају Р Србије у Европи. Друга 

група истраживаће и прикупљати податке о 

главном граду Србије , његовој историји и 

положају. Трећа група ће прикупљати податке , 

фотографије о народима који живе у Р Србији о 

њиховим правима и обавезама. Четврта група 

истраживаће  рељеф и облике вода у Р Србији. 

Прикупљене податке групе ће анализирати , 

систематизовати и презентовати путем Power 

point презентације или усменим излагањем . 

Након завршеног задатка групе ће направити 

заједнички пано од прикупљеног материјала. 
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Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

Назив теме: Свети Сава 

Корелација са српским језиком, математиком, ликовном културом и музичком културом. 

Реализација  кроз израду презентација, упућивање у историјске чињенице везане за Светог Саву, читање текстова о Светом 

Сави, певање песама о Светом Сави, илустровање, израда паноа, учествовање у приредби. 

 

Назив теме: Светски дан вода – воде Србије  (облици вода, њихов значај за живи свет и њихова заштита) 

Корелација са српским језиком, ликовном културом, музичком културом. 

Реализација кроз израду паноа, илустрације, израду презентација, читање текстова о водама у енциклопедији, гледање 

филма. 
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наставни предмет 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и 

просторних услова. Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, 

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

у раду. Обезбеђивање корелације са сродним предметима. Припремање наставника за часове, водећи 

рачуна о особеностима одељења. Постављање ученика у различите ситуације евалуације и самоевалуације. 

теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

 - опише, својим речима, 

визуелнекарактеристике по којима 

препознаје облике и простор; 

- пореди своје утиске и утиске 

других о уметничким делима, 

изгледу објеката/предмета и 

облицима из природе и окружења; 

- црта на различитим подлогама и  

У овој целини су груписани васпитни садржаји 

који се реализују током целе године у првом 

циклусу. 

Наставник ће током године, сваки пут када се 

укаже прилика, упућивати ученике на предмете 

које користе или виђају у свом окружењу 

(споменици, статуе, телефони, школски прибор, 

прибор за јело...), а чији изглед (дизајн) су  

- Компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња; 
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   форматима папира; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

- повеже одабрану установу културе 

са њеном наменом; 

- поштује договоре и правила 

понашања и облачења приликом 

посете установама културе. 

 

осмислили уметници. 

Оно што је примарно је да ученици пореде свој и 

утисак других, да постепено уче да образлажу 

(својим речима) оно што им се 

свиђа или не свиђа, да разумеју и поштују 

чињеницу да свако може имати другачији естетски 

доживљај (који се, с временом, мења).  

Када је реч о уметничким занимањима и 

продуктима, ученицима понудити појмове које 

треба да повежу (на пример, сликар –слика, вајар-

скулптура, фотограф-фотографија...).  

Ученици посматрају употребне предмете које су 

дизајнирали уметници. 

Уколико постоје могућности, наставник током 

године води ученике у најмање две установе 

културе (на пример, у биоскоп и у позориште) и 

упућује их на правила понашања и облачења, на 

разлике у правилима понашања и на опажање 

уређења простора и карактеристичне атмосфере 

унутар установе. Важно је да се ови садржаји уче 

ненаметљиво и постепено, тако да развијају 

радозналост, осећај за естетичке вредности и 

интересовање за уметност и културу. 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговоран однос према 

околини; 

- дигитална компетенција. 
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- одреди, самостално и у сарадњи са 

другима, положај облика у простору 

и у равни;  

- црта на различитим подлогама и 

форматима папира; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама. 

 

Разговор са ученицима о простору, шта је лево а 

шта десно, горе-доле (нпр. птице су горе, ми смо 

доле). Шта видимо да се налази горе када смо у 

отвореном простору, а шта када смо у 

затвореном. Шта видимо горе и доле када смо на 

улици, аутобуској станици, шта је лево а шта 

десно и да ли бисмо то што видимо могли и да 

нацртамо, насликамо и урадимо глином или 

можда неким другим материјалом. И овај задатак 

може да се реши цртачком, сликарском и 

вајарском техником. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- сарадња;  

- естетичка компетенција; 

- дигитална компетенција. 
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- обликује једноставне фигуре од 

меког материјала; 

- одабере, самостално, начин спајања 

најмање два материјала; 

- преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

- преобликује, сам или у сарадњи са 

другима, употребне предмете 

мењајући им намену; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

Појам спајање или везивање је врло садржајан из 

аспекта трагања за свим облицима везивања које 

човек користи у непосредној околини. 

Закопчавање као везивање, што је симбол 

мануфактуре, рајфершлус, као везивање што је 

симбол индустрије, зидање као везивање, 

лепљење као везивање, закивање као везивање, 

варење као везивање, ткање као везивање, 

шивење као везивање... Све шта човек чини, има 

карактер везивања. У природи је то рашћење, на 

пример лист на грани није везан, он је израстао 

итд. Битно је наводити ученике да опажају такве 

појаве у непосредној околини, а оно што треба да 

учине, нпр. прошнирати два облика свеже глине,  

везивати глину саргијом, канапом и томе слично. 

Вајарске и комбиноване технике. Глина, канап, 

тканина, мека жица, штапићи обрађени и 

необрађени и сл. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- решавање проблема; 

- одговоран однос према 

здрављу. 
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 -изрази познате појмове мимиком и 

покретом тела, без звука; 

-изрази, материјалом и техником по 

избору, своје замисли, доживљаје, 

утиске, сећања и опажања; 

-преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

- тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

- користи једноставнеинформације и 

одабрана ликовна дела као подстицај 

за стваралачки рад; 

 

У овој целини су предложени садржаји који се 

односе на читање (разумевање) информација. 

Наставник бира активностии садржаје, водећи 

рачуна о томе да ће се ученици континуирано 

оспособљавати за читање визуелних 

информација, у првом реду визуелних, односно 

слике у најширемзначењу (рекламе, илустрације у 

уџбеницима и дечјим часописима, изрази лица...) 

и различите начине споразумевања. 

Ученици треба да стекну свест о томе да се разне 

(и важне) поруке не преносе само говором и 

реченицом, већ извуком (на пример, школско 

звоно), бојом (семафор), сложеним сликама, 

музиком, мимиком, гестом, знаковима...  

Ученици цртају знакове важних обавештења који 

су важни за школу (на пример, обележити где се 

налази сала за физичко, кухиња, библиотека и 

слично). 

Када је реч о графичким знацима (слово,цифра, 

нота) ученици ће украшавати одабрано слово  

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- сарадња;  

- естетичка компетенција; 

- дигитална компетенција. 
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 цртачком техником. 

Ученици ће правити свој печат. 

Ученици ће у оквиру ове теме радити стрип 

фломастерима и дрвеним бојицама, цртати 

украшавати ћилим. 
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- користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин; 

- изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

- користи једноставне информације и 

одабрана ликовна дела каоподстицај 

за стваралачки рад; 

- идентификује истакнути део целине 

и визуелне супротности у свомо 

кружењу; 

- упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

- преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу. 

Подстицати ученике да гледају и уочавају 

природу али и урбану околину око себе како би 

самостално дошли до сазнања шта је цело, а шта 

је део нечега неког предмета, шта је високо а шта 

ниско, шта је светло или тамно, додиром меко-

тврдо, глатко-храпаво и сл. Ученици ће за своје 

задатке користити технике цртања графитном 

оловком, технику темпере, акварела и воштаног 

пастела. Преобликоваће у пару и групи, 

материјале и предмете за рециклажу. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- решавање проблема; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- предузимљивост и 

предузетништво. 
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-изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

- користи једноставне информације и 

одабрана ликовна дела као подстицај 

за стваралачки рад; 

- изражава, светлим или тамним 

бојама, свој доживљајуметничког 

дела; 

- повезује уметничко занимање и 

одговарајуће продукте; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама. 

У овој целини ће ученици кроз игру истраживати 

боје и сазнати како боје утичу на њихово 

расположење. 

На пример: Сликаће акварелом једну слику 

плавом и жутом бојом и мешањем са пуно воде 

добиће више различитих тонова. 

Неке од тема у којима ће ученици користити 

сликарске технике могу бити Путовање у чудесне 

крајеве, У земљи змајева...користећи влажне 

подлоге (на пример премазане штирком). 

Ликовни задатак може бити и изражавање 

доживљаја слушане композиције (Камиј Сен-

Санса Карневал животиња) сликајући 

темперама, али и отискивањем печатима, 

згужваном кесом, прстима. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговоран однос према 

околини; 

-дигитална компетенција. 

 

- идентификује истакнути део целине 

и визуелне супротности у свом 

окружењу; 

- тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

- изражава мимиком и/или телом 

различита расположења, покрете и 

кретања; 

Аутоматски начин цртања, субјективно осећање 

простора, илузија простора, линије, површине, 

облици и боје у простору, шаљиви простор. 

Појмови: простор, илузија простора. 

О амбијенту (утиску о простору) разговара се у 

свакој прилици која се укаже. 

У оквиру ове теме ученици могу насликати 

акваријум, морско дно и сл. 

Групни облик рада на тему „Моје насеље“. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- решавање проблема; 

- одговоран однос према 

здрављу; 
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- упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

-пружи основне информације о 

одабраном музеју; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/ла и где та знања може 

применити. 

Ученици обликују куће, зграде и друге делове 

насеља од разноврсне амбалаже (кутијице од 

лекова, кутије од кекса...), појединачне елементе 

лепе на картонску подлогу и премазују белом 

бојом. Касније могу фломастерима да доцртају 

детаље (прозоре, врата...), али је важно да 

композиција не буде шарена. Осим насеља које 

им је познато, могу да обликују и насеља из 

прошлости, насеља других култура или насеље из 

маште. (користе и сликарске и цртачке технике, 

обликују различите материјале) 

Предлог тема за разговор: Шта нам се највише 

свиђа у нашој околини? Како се живело некад, а 

како сад? Како изгледају насеља у неким 

културама? Шта можемо да научимо у музеју? 

Како можемо сами да украсимо своју собу?... 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

- дигитална компетенција. 
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- преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу; 

- користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин. 

 

Користимо традиционалне технике које зовемо 

медијумима, али исто тако можемо да 

примењујемо друге савремене материјале -

проширене медијуме. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 
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  - одговоран однос према 

околини; 

- решавање проблема; 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

- дигитална компетенција. 
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- тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

- црта на различитим подлогама и 

форматима папира; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама; 

- одабере, самостално, начин спајања 

најмање два материјала; 

- преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

- преобликује, сам или у сарадњи са 

другима различите материјале и 

предмете; 

- користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин; 

- aктивно учествује у квалитетном 

Ученици треба да знају да је ликовна композиција 

целина коју је створио уметник и да се делови 

композиције називају ликовни елементи (ученици 

су упознати са обликом, линијом, бојом 

и текстуром).На пример, текстура листа није 

ликовни елемент, јер лист није створио уметник, 

већ природа. Али, ако осушени лист залепимо на 

ликовни рад, његова текстура ће постати део 

композиције (ликовни елемент). Наставник 

прилагођава задатке и активности како би 

подстакао напредовање свих ученика. 

На пример, може да зада ученицима да заједно 

или у тимовима цртају на већем формату папира 

или кредама у боји у школском дворишту. 

Сликање аутопортрета, градског и сеоског 

пејзажа, цртање четком и бојом (без употребе 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

-естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- одговоран однос према 

околини; 

- решавање проблема; 

-дигитална компетенција. 
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естетском и просторном уређењу      

животне околине. 

оловке) на различитим форматима папира, 

компоновање само бојом, распоређивање 

разноврсних облика колаж техником... помаже да 

ученици боље организују елементе. 

Равнотежа се објашњава као баланс, на 

примерима из свакодневног живота (клацкалица, 

стајање на једној нози...), а ученици проналазе 

тежиште тела искуствено, док обликују или 

конструишу тродимензионалне радове.  

Организација композиције се примењује у свим 

задацима и повезује се са осталим садржајима 

овог програма. 

 

О
р
н

ам
ен

ти
к
а 

(т
р
ад

и
ц

и
о
н

ал
н

а 
и

 с
ав

р
ем

ен
а 

 

у
п

о
тр

еб
а 

о
р

н
ам

ен
ат

а,
 

си
м

ет
р
и

ја
) 

 

- преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

- преобликује, сам или у сарадњи са 

другима различите материјале; 

- одабере, самостално, начин спајања 

најмање два или више материјала; 

- користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин; 

Објашњавање појма орнамент може почети 

разговором да би га ученици препознали у 

непосредном окружењу. Уколико то не успе, 

може се показати нека репродукција везана за 

уметничко и етнографско наслеђе из непосредног 

социокултурног миљеа. Из тога ће произаћи и 

увиђање да су људи имали потребу од 

праисторије до данас, да попуњавају и 

украшавају, условно говорећи, 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 
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- изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

- користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин; 

- црта на различитим подлогама и 

форматима папира. 

 

неке празне просторе, који су у коначном исходу 

означени као орнамент. Остаје питање како ће 

ученици сами сачинити свој орнамент. 

Неповољно је да прецртавају орнаменте, али могу 

сами изградити неку орнаменталну форму, коју 

ће постављати у односу на раван, према неком 

само њима знаном ритму. Не треба пропустити 

прилику да се ритам појављује и у виду розете, и 

у виду фриза. Орнаменталне форме могу да се 

раде у свим техникама. 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

-дигитална компетенција. 
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-изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

- црта и слика на различитим 

подлогама и форматима папира; 

-тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу. 

 

Наше шире окружење испуњено је 

информацијама које се упућују путем плаката, у 

последње време билбордима, а посебно 

рекламама које не заобилазе ни децу, иако су 

упућене одраслима. Такве рекламе су и 

визуелнекомуникације, врло агресивне, па се 

поставља питање и критичког односа према 

њима, јер су засноване на профиту и маркетингу 

појединих фирми које сузаинтересоване за 

комуникацију са потрошачима. За ученике је врло 

сложено такво иконичко тумачење билборда, али  

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

- дигитална компетенција. 
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 исто тако је сложена уопштена комуникација 

путем плаката. Из свих тих разлога, ученици 

треба да дођу до једног нивоа информација 

образовног карактера, али не сме да се пропусти 

прилика да они и сами покушају комуникацију 

путем ликовних решења у виду плаката. Таква 

решења, после једне озбиљне припреме у 

дијалогу са ученицима, могу да буду остварена у 

свим предвиђеним ликовним техникама, а у 

складу са узрасним могућностима ученика. 
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- црта и слика на различитим 

подлогама и форматима папира; 

-преобликује, сам или у сарадњи са 

другима различите материјале; 

-одабере, самостално, начин спајања 

најмање два или више материјала; 

 

Пракса је показала да је погрешно на почетку 

часа показивати знаке било које врсте, јер 

ученици имају визуелно памћење кад желе да 

имитирају већ виђене знаке. Један од начина за 

учениково креативно стварање је да на свом 

папиру наслика неколико мрља, па тек онда, у 

некој од наредних фаза, да тражимо повезивање 

тих мрља у неки његов знак, када он може имати 

своје тумачење нечега, само њему својственог. Не 

морају то само да буду мрље, то могу бити тачке, 

линије и неки други облици, од било ког 

материјала, од којих се може поћи у свет 

промишљања са ознаком самосвојне ученикове 

креативности. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- дигитална компетенција. 
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  Цртање, сликање, вајање, комбиноване технике.  
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- разликује основне и изведене боје; 

- слика на различитим форматима 

папира користећи различите 

сликарске технике; 

- изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли. 

На основу елементарног знања о 

карактеристикама боја умешно при сликању 

користе и основне и изведене боје. 

Ученици су до сада користили све боjе без 

познавања карактеристика боjа, већ су сликали 

према свом осећаjу, уз помоћ маште, углавном по 

логици аперцепциjе. У овоj целини би требало да 

добиjу елементарна знања о основним и 

изведеним боjама, што значи да ће мешањем жуте 

и црвене добити наранџасту, да ће мешањем 

плаве и црвене добити љубичасту као изведену, и 

напокон мешањем жуте и плаве да ће добити 

изведену зелену. После тих искустава ученици 

могу урадити и неке вежбе по перцепциjи или 

аперцепциjи користећи и основне и изведене боjе. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 
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-слика на подлогама 

различитих формата користећи 

сликарске технике (гваш, 

темпера, акварел); 

- изрази, одабраном техником 

своје емоције, машту, сећања и 

замисли; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама. 

 

Сликају користећи сликарске технике, акварел, 

темпера и гваш. 

Како су ученици до 4. разреда, па и у 4. разреду, 

користили темпере као сликарски материjал, 

сматра се да jе од посебне важности да науче 

коjе су карактеристике акварела, темпере или 

гваша. Акварел технику карактерише лазурни 

начин сликања, што значи да се више користи 

вода са благим тонирањем боjе, а слика делуjе 

свеже без црне и беле боjе. Темпера jе 

покриваjућа боjа, наноси се више у виду пасте, 

што значи да таква слика подноси наслоjавање, 

за разлику од акварела коjи подразумева ал-

прима рад, што подразумева добро 

промишњање коjа ће боjа да се стави на коjу 

површину. У темпери се може више пута 

наносити боjа преко исте површине. Уз додатке 

беле покриваjуће боjе и мешање других боjа с 

белом, добиjа се гваш техника. Сматра се да с 

овим знањима ученик касниjе може успешно да 

прати наставу ликовне културе. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

- дигитална компетенција. 
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 -изради рад примењујући 

сликарске технике (колаж, 

фротаж, деколаж и асамблаж); 

- изрази, одабраним 

материјалом и техникама своје 

емоције, машту, сећања и 

замисли; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама. 

Израђују радове применом сликарске технике 

колаж, фротаж, деколаж и асамблаж. Компонује 

апстрактане обике у простору према положеној, 

косој или усправној линији и организује 

тродимензионалне облике у простору и на 

равни. 

 

 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 
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- препознаје рзличите облике у 

природи према њиховим 

карактеристикама; 

- разликује природне облике од 

облика које је створио човек; 

- користи материјал и прибор у 

складу са инструкцијама. 

 

 

Ова целина jе логичан наставак претходне 

целине програма о асамблажу, са другом 

систематизациjом, када се може почети с радом 

полазећи од апстрактних облика неког 

предмета. Заправо, мисли се на нефигуративне 

облике коjи се у даљем раду могу 

супротставити фигуративним облицима. Пре 

свега се мисли на облике коjе можемо 

препознати у природи или на облике коjе jе 

човек створио, а не препознаjемо их у природи. 

На пример, облик шоље, препознаjемо према 

карактеристичним линиjама. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 
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- цртана различитим подлогама 

и форматима папира; 

- тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

- опише, својим речима, 

визуелне карактеристике по 

којима препознаје облике и 

простор; 

- обликује једноставне фигуре 

од меког материјала. 

Цртају али и раде у глини чиме се на најбољи 

начи развија моторика. 

 

 

 

 

 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција. 

А
м

б
и

је
н

т 

 - преобликује, сам или у 

сарадњи са другима, употребне 

предмете мењајући им намену; 

-одабере, самостално, начин 

спајања најмање два 

материјала; 

- преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

- изрази познате појмове 

мимиком и покретом тела, без 

звука. 

Осмишљавају решења за израду маски, а потом 

их и израђују. 

Осмишљавају и израђују сцену, костиме. 

Осмишљавају и предлажу кореографију и 

музику. 

- компетенција за учење; 

- рад са подацима и 

информацијама; 

- комуникација; 

- естетичка компетенција; 

- сарадња;  

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- предузимљивост и 

предузетништво; 

- дигитална компетенција. 
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Пројектна  

настава 

 

Тема Пројекта 

 

Веза са наставним предметима 

 

Начин реализације 
 

Сачувајмо јеле! Свет око нас, природа и друштво, српски језик, 

енглески језик и музичка култура. 

Ликовна култура - Асамблаж, 

игра облицима - Еколошке 

јелке од рециклираног 

материјала, прављење и 

украшавање (два 

часа).Радионица са 

родитељима.Рад по групама 

1. група- Јелка од зелених 

флаша 

2. група -Јелка од вунице 

3. група- Јелка од папира 

4. група- Јелка од ролни од 

убруса 

5. група -Украси за јелку 

Подстакнути радом и стеченим 

знањима, на часу српског 

језика ученици могу писати  
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Моје насеље Свет око нас, природа и друштво, српски језик, 

математика. 

Обликовање макета и 

обликовање дела простора. 

Најједноставније макете 

обликују се техником клуаж. 

Ученици обликују куће,зграде 

и друге делове насеља од 

разноврсне амбалаже (кутијице 

од лекова, кутије од кекса...), 

појединачне елементе лепе на 

картонску подлогу. 

Каснијефломастеримадоцртају 

детаље (прозоре, врата...). 

Осим насеља које имје познато, 

обликују и насеље из 

прошлости и насеље из маште. 

Основна сврха овог пројекта 

јеорганизација композиције у 

простору и сарадња. 

Презентују свој рад другарима 

из школе, запосленима у школи 

и родитељима. 
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Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

Прича о животу великана 

Часови музичке културе, српског језика, света око нас и ликовне културе у току једног наставног дана посвећени су 

нашем великану.  

- Срски језик: Свети Сава, прича о животу великана (утврђивање); 

- Музичка култура: Химна Светом Сави. 

- Ликовна култура: Обрађен – необрађен, природни и вештачки материјали и различите технике рада (вежбање). 

Рад у групама: портрет, илустрација представе, Храм Светог Саве, печат Светог Саве, калиграфија.  

 

Дан здраве хране 

Поводом 16. октобра, Дана здраве хране, обележавамо недељу здравог начина живота и промовишемо здраву 

храну. На часовима српског језика, ликовне културе, физичког и здравственог васпитања и света око нас 

реализовати радионице које промовишу здрав и правилан начин живота. Радионице ће бити реализоване са 

родитељима ученика. 
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наставни предмет 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Природа саме музике указује на стално прожимање свих области и тематских јединица које су предвиђене 

наставним програмом. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у животу детета. 

Квалитетна настава музичке културе подразумева и потребу да се у савременим условима и организацији 

живота (присуство буке и тенденција њеног повећања) ученицима скрене пажња на штетан утицај 

прегласне музике на здравље, физиолошки и психолошки одговор, односно реакцију организма на такву 

музику и директну рефлексију на квалитет музичког дела које се слуша. У оквиру саме организациjе часа 

преовлађуjе активност коjом треба да се савлада нови музички садржаj, али jе она увек у комбинациjи са 

другим музичким активностима. Полази се од централне теме (нпр. назива песме коjа се учи, или 

композициjи коjа се слуша). Процес учења увек полази од што квалитетниjег избора музичких примера. 

Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвиjаjу паралелно или jедна музичка 

активност логички води ка другоj. На пример, извођење броjалице уз покрет води ка свирању на дечjим 

ритмичким инструментима. Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулациjе претходе 

обнављању познатих песама, коjе су опет садржаjно и/или музички сличне оноj коjу ће учити. Уз песму или 

броjалицу може се свирати ритмичка пратња. Слушање музике може се комбиновати са свим другим 

активностима. Наjважниjи покретач наставе треба да буде принцип мотивациjе и инклузивности у 

подстицању максималног учешћа у музичком доживљаjу као и развиjању потенциjала за музичко 

изражавање. 
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теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

С
л
у
ш

ањ
е 

м
у
зи

к
е 

- објасни својим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело;  

- разликује различитe инструменте 

по боји звука и изражајним 

могућностима;  

- издвоји основне музичке изражајне 

елементе; 

- препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

- повезује карактер дела са 

изражајним музичким елементима и 

инструментима. 

Избор најупечатљивијих музичких примера, 

активно слушање композиција. 

Слушање изворне народне музике и песама за 

децу, као и композиција светских композитора. 

У току часа преовлађују активности којима се 

развијају знања и ставови који обезбеђују 

корелацију са сродним предметима. 

Одређивање инструмената и гласова који изводе 

дело, темпа и динамике композиције. 

Упућивање ученика на коришћење интернета, 

е-уџбеника, енциклопедија и комбиновање 

различитих врста дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона. 

Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације. 

Коришћење метода и облика рада  које активирају 

ученике и у којима су самосталнији у раду. 

Слушање и упоређивање композиција различитих  

 

Опште: 

1.Компетенција за целоживотно 

учење: 

- обрада епских песама. 

2.Комуникација:  

- усмени и писани садржај. 

3.Рад са подацима и 

информацијама:  

- селекција и чување поузданих 

података ради доношења 

исправних одлука. 

4.Дигитална компетенција:  

- употреба рачунара у слушању 

различитих композиција. 

5.Одговорно учешће у 

демократском друштву:  

- обрада знаменитих личности; 

- познавање културе и традиције 

других. 
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 расположења и сензибилитета. 

Илустровање слушаних композиција.  

6.Одговоран однос према 

здрављу:  

- бављење спортом уз слушање 

музике; 

- музиком као превенцијом од 

болести зависности. 

7.Естетичка компетенција: 

- израда ликовних цртежа 

Специфичне: 

-певање научених песама по 

слуху и из нотног текста; 

- вештина импровизације; 

- развијање осећаја за ритам и 

мелодију; 

- развијање осећаја за покрете уз 

музику 

- вештине изражавања осећања 

путем музике. 

 

Српски језик (Језичка култура, 

Књижевност); 

Ликовна култура (Тумачење, 

Замишљање);  

Свет око нас (Човек ствара, 

Култура живљења). 
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-изговара бројалице у ритму, уз 

покрет;  

- пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

- изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре;  

- примењује правилан начин певања 

и договорена правила понашања у 

групном певању и свирању;  

- свира по слуху ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма;  

- повезује почетне тонове песама 

модела и једноставних наменских 

песама са бојама;  

- повезује ритам са графичким 

приказом;  

- објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења;  

- учествује у школским приредбама и 

манифестацијама. 

Извођење спонтаних покрета као одговор на 

музички доживљај и певање дечијих песама 

различитог карактера. 

Обрада различитих врста песама (дечја, уметничка 

и изворна музика) по слуху и из нотног текста. 

Певање и извођење музичких игара уз музику и 

покрет (дечје игре, народне игре, коло). 

Извођење бројалица као мотивационих активности. 

Извођење вежби правилног држања тела, дисања и 

говорне ариткулације. 

Усвајање и извођење наменских песама за 

правилно постављање тонских висина тонова C 

дур лествице. 

Савладавање вештине свирања ритмичких вежби 

на Орфовом инструментаријуму (штапићи, звечке, 

триангл, звончићи, добош...). 

Свирање песама по нотном тексту на блок-флаути 

и металофону. 

Извођење сложенијег ритма уз помоћ предмета из 

куће и природе. 

Музички диктат - свирање једноставних  музичких 

целина по слуху. 

1.Компетенција за целоживотно 

учење:  

- уз различите методе учења 

процењује се степен усвојених  

садржаја;2.Комуникација:  

- јасно исказивање одређеног 

садржаја. 

3.Рад са подацима и 

информацијама:  

- коришћење презентација за 

обраду података. 

4.Дигитална компетенција: 

- коришћење дигиталних игрица 

за усвајање наставног градива. 

5. Сарадња: 

- пева и игра у групи. 

6.Естетичка компетенција: 

- испољавање креативности у 

свим сегментима уметности. 

7.Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву: 

- активно учествовање у животу 

школе. 
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  Српски језик (Језичка култура, 

Књижевност);  

Ликовна култура (Кретање, 

Сцена, Простор); 

Свет око нас (Кретање у 

простору и времену); 

Математика (Бројеви). 
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- nаправи дечје ритмичке 

инструменте; 

- осмисли покрете уз музику;  

- осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука; 

- осмисли одговор на музичко 

питање;  

- осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст;  

- према литерарном садржају изабере 

од понуђених, одговарајући музички 

садржај;  

- поштује договорена правила 

понашања при слушању и извођењу 

музике;  

Опонашање звукова из околине, спонтано или 

договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци 

града, звуци у природи ). 

Смишљање малих ритмичких целина остварених 

говором или спонтано изговорених група гласова. 

Обележавање појединих речи или фраза током 

извођења мелодије звуком неких инструмената, 

према избору ученика. 

Певање и свирање на дечијим ритмичким 

инструментима. 

Извођење мале, договором састављене музичке 

игре уз покрет. 

Постављање ученика у различите ситуације 

евалуације и самоевалуације. 

 

1.Компетенција за целоживотно 

учење: 

- игра у учењу историје музичке 

мисли 

2.Комуникација: 

- култура дијалога се негује кроз 

позитивна мишљења. 

3.Рад са подацима и 

информацијама: 

- употреба информација и 

података са различитих страна и 

извора знања. 

4.Дигитална компетенција: 

- употреба интернета и 

дигиталних уџбеника у музичке 

сврхе. 
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- користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце звука. 

Упућивање ученика на коришћење интернета у 

креирању импровизованих мелодија. 

5.Сарадња: 

- договор у раду, ангажовање у 

изради задатака. 

6.Естетичка компетенција: 

- музички робот. 

7.Предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву: 

- инструменти од различитих 

предмета. 
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Пројектна 

настава 
Тема Пројекта 

Веза са наставним 

предметима 
Начин реализације 

 У свету дечијих инструмената Свет око нас, природа и 

друштво, ликовна култура, 

математика 

Израда дечијих инструмената од рециклираног 

материјала, као и од јесењих плодова (нпр. 

кастањете користећи љуске од ораха, кестен). 

Реализација кроз предузетништво. 

 Музичка наруквица Ликовна култура, свет око 

нас, природа и друштво 

Израда наруквица од украсних еластичних тракица 

на које ће ученици лепити по три звончића. 

Наруквице су намењене као поклони новорођеним 

бебама у нашем крају. Стављајући наруквицу беби 

на руку или ногу, она покретима „свира” своју 

мелодију. Реализација кроз предузетништво. 

 Клавир - сендвич Свет око нас, природа и 

друштво 

Пројекат намењен промовисању здраве хране. 

Користећи интегрални хлеб, воће, поврће, млади 

сир или кајмак, маслинке, ученици праве сендвиче 

облика клавира или других инструмената. Од 

шаргарепе праве фрулу, од кивија бубњеве. 

 

Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 
Слушање музике (веронаука, ликовна култура, физичко васпитање, српски језик, математика): Божићни и новогодишњи 

празници. 

 
Музичке игре (физичко васпитање, српски језик): учествовање у музичким играма кроз испуњавање одређених 

задатака.  
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наставни предмет 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и  

организација наставе 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, 

материјално-техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини садржаји за 

које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или 

садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Наставне теме Вежбе на тлу 

и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у 

обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. Проширени 

садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или 

појединцима), који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво 

достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.  

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, 

опремљеност справама и реквизитима и планирана динамика рада.  

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. 

Свим вежбањима претходе тачна упутства наставника и приказ вежби. Наставник 

прати рад ученика, указује и исправља грешке.  

За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран 

на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са 

садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 
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 - прате игру и усвајају правила игре, на часу; 

- направе едукативни постер или цртеж са спортског догађаја; 

- на други начин помажу у настави. 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

-наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује у настави; 

- примени основна здравствено-хигијенска правила;  

- помогне у организацији ативности предвиђених програмом. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 

обезбедити посебно место за вежбање. 

Теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање пружају могућност 

реализације кроз радионице и тематско планирање.  
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По завршетку теме, ученик ће бити 

у стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 
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- примени једноставне, двоставне 

општеприпремне вежбе (вежбе 

обликовања); 

- правилно изведе вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

Препоручени начини рада за развој физичких 

спосбности ученика. 

1. Развој снаге: 

- без реквизита и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

- без реквизита и са реквизитима, 

- уз коришћење справа, 

3. Развој издржљивости: 

- трчање, 

- елементарне игре, 

- вежбање уз музику, 

- плес. 

4. Развој координације: 

- извођење координационих вежби у различитом 

ритму и у променљивим условима. 

5. Развој брзине: 

- једноставне и сложене кретне структуре изводити 

максималним интензитетом из различитих  

Компетенција за целоживотно 

учење:  

способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања; 

користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања. Има позитиван 

став према учењу. Користи 

различите изворе информација и 

има критички однос према њима. 

Одговоран однос према здрављу: 

бира стил живота и навике 

имајући у виду добре стране и 

ризике тог избора. Разуме да је 

стил живота ствар личног избора 

и преузима одговорност за свој 

избор. 
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  почетних положаја, изазване различитим чулним 

надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

- штафетне игре,  

- извођење вежби максималном брзином. 

Естетичка компетенција: 

препознаје естетичке елементе у 

различитим контекстима као што 

су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура ( свакодневни говор у 

приватном и јавном животу). 

Сарадња: 

схвата и разуме значај рада у 

групи  и зависност успеха од 

сарадње појединаца у групи и 

заједничког деловања. 

Дигитална компетенција: 

примењује дигиталне ресурсе  и 

апарате у спорту и физичком 

вежбању. 

 - комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и у 

свакодневном животу; 

- одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

- разликује правилно од 

неправилног држања тела и 

правилно држи тело;  

Ходање са опружањем колена стајне ноге уз 

правилно држање тела и са радом руку, кратким и 

дугим корацима, у различитом ритму, уз правилно 

постављање стопала (користити обележене линије 

на спортским теренима); на прстима, уз узручење 

са истезањем тела.  

Трчање уз правилно постављање стопала и 

правилан рад руку, са подизањем колена  

Компетенција за целоживотно 

учење: 

- способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

- користи могућност 

ваншколског учења, негује и 

развија лична интересовања;  
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- примењује правилну технику 

дисања приликом вежбања; 

- изведе кретања, вежбе икратке 

саставе уз музичку пратњу; 

- игра дечји и народни плес; 

- користи основну терминологију 

вежбања; 

 

 (користити препреке – палице и вијаче поређане 

на једном делу сале или спољних терена), са 

забацивањем потколенице; брзо трчање са 

поласком из стајања, лежања, упора чучећег и 

другим начинима поласка. 

Игре са различитим облицима ходања и трчања. 

 

- има позитиван став према 

учењу.  

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима. 

Одговоран однос према здрављу: 

-одговоран је према квалитету 

сопственог живота, што обухвата 

и однос према околини и однос 

према здрављу; 

- бира стил живота и навике 

имајући у виду добре стране и 

ризике тог избора; 

- разуме да је стил живота ствар 

личног избора и преузима 

одговорност за свој избор. 

 

 Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним 

доскоком са опружањем тела, лево-десно, напред -

назад, у доскок разножно и поново суножно; са 

вијачом (са међупоскоком и без међупоскока); 

једноножним одскоком и доскоком на једну ногу, 

са опружањем тела, лево-десно, напред-назад. Скок 

удаљ, уз правилан замах рукама, амортизацију и 

завршни положај.  

Сарадња: 

-схвата и разуме значај рада у 

групи  и зависност успеха од 

сарадње појединаца у групи и 

заједничког деловања. 

Предузимљивост и оријентација: 

-истицање способности 

појединца, да сам подстакне  
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 Поскоци у кретању: после неколико корака, 

једноножни поскок једном, после неколико корака, 

једноножни поскок другом ногом и наизменично; 

после неколико корака једноножни одскок и меки 

суножни доскок до почучња („да се не чује”). 

Поновити исто после неколико трчећих корака. 

Једноножни наскок на повишену површину чеоним 

и бочним залетом (два оквира шведског сандука, 

ниска греда, коцка) и суножни доскок на меку 

површину. Скакање преко пореданих вијача 

једноножним и суножним одскоком. Школица, 

игра „ластиша”. 

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих 

корака са једноножним одскоком са обележеног 

простора (шира површина, или линије) и доскок на 

меку површину (струњача за скок у вис, песак). 

Скокови увис: из залета право једноножним 

одскоком прескочити вијачу или ластиш. Вежбе 

(скакања и прескакања) упором рукама: боком 

поред шведске клупе, упор и суножним одскоком 

наскок у упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Прескакање дуге вијаче која се окреће: 

појединачно из места, са уласком и изласком према 

могућностима ученика. 

промене, да прихвати, подржи и 

прилагоди се иновацијама које 

доносе спољне околности; 

- преузима одговорност за 

сопствене поступке, позитивне 

или негативне;  

- развија стратешку визију као и 

мотивацију за успех. 
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 Игре уз коришћење различитих облика скакања и 

прескакања. 
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 Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и 

у даљ и у циљ (оквир од шведског сандука, 

обележени циљ на зиду, квадрати од вијача на 

рукометном голу...). Вежбе поновити у ходању и у 

лаганом трчању. 

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, 

хватање обема рукама: уз цео окрет, после пљеска 

рукама, затварања очију, чучња, седа...; закотрљати 

лоту по тлу и хватањем је подићи обема рукама. 

Вођење лопте у месту и у ходању (левом и десном 

руком). 

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и 

изнад главе. 

Игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у 

циљ. 
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 Пузања по струњачи на различите начине (лицем 

према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, 

наизменичним прехватањем, пењање. 

Провлачење кроз окна шведског сандука, клупе и 

реквизита (обруч) и др. помицање улево и удесно. 
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 Помицања у вису слободном. Вис активни на свим 

справама на којима се вис може извести.  

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима 

се упор може извести.  
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 Реализују се кроз обавезне и пропоручене 

садржаје. 

Основни садржаји 

Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на 

струњаче, клек једноножни, усправ; кретање у 

упору чучећем и упору склоњено, лицем и леђима 

ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво на 

руке, а затим на стопала у упор чучећи („жабљи 

поскоци”). Клек, узручење, заклон. 

Поваљка на леђима. Став на лопатицама („свећа”), 

грчењем и обухватом колена поваљка низ косу 

површину.  

Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу 

површину (на рипстолу окачене шведске клупе и 

прекривене струњачама).  

Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до 

става усправно и узручења.  

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, 

обухватити рукама скочне зглобове - поваљка).  

Комбинација на тлу од следећих вежби: најмање 

 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 
 

 четири такта вежби обликовања, колут напред до 

става усправно, окрет у успону на обе ноге за 180°, 

чучањ, став на лопатицама, став усправно и два 

дечја поскока. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом 

вежби. 
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 Ходање по линији напред са правилним 

постављањем стопала (гимнастичким кораком), и 

уназад са опруженом упорном ногом, краћим 

корацима, корацима у успону и са различитим 

положајем руку (о бок, одручење, узручење). 

Ходање по широком делу шведске клупе: напред – 

одручење; уназад са опружањем упорне ноге, 

узручење; устрану: из става спетног, руке о бок, 

ходање корацима са привлачењем до става спетног 

и узручења, зибом почучњем, корак устрану – 

одручити, став спетни, узручити. 

Лагано трчање на предњем делу стопала са 

правилним држањем тела, рукама о бок или у 

одручењу (шведска клупа и ниска греда). 
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 Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и 

другим реквизитима.Трчања, поскоци и скокови – 

вијаче, палице и обручи поређани на краћем и 

дужем одстојању: прескакање кратке и дуге вијаче; 

ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са 

коцке нагазним кораком и суножним доскоком у 

чучањ и почучањ; суножни наскок на коцку и 

доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: 

вијугаво трчање. Дизање и ношење: предмета и 

реквизита (коцка, медицинка...) на различите 

начине; постављање и скупљање предмета и 

реквизита. Елементарне игре са коришћењем 

палица, вијача, обруча, коцки и чуњева. 

 

М
о
то

р
и

ч
к
е 

в
еш

ти
н

е 

(п
л
ес

 и
 р

и
тм

и
к
а)

 

 Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, 

темпа уз пљесак и одговарајућу музичку пратњу. 

Кретања са променом положаја руку, ногу и трупа. 

Галоп напред и странце. Дечји поскок. Сачинити 

састав од научених елемената уз музичку пратњу. 

Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у 

бочној и чеоној равни; суножни скокови кроз 

вијачу са обртањем напред. Повезати ова два 

елемента као обавезни састав. 

Плесови: „Ја посејах лан” и „Дуње ранке”.  

Једно коло по избору. 

Дигитална компетенција: 

- примењује дигиталне ресурсе   

и апарате у спорту и физичком 

вежбању. 
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 Комбиновани полигон са задацима на тлу уз 

коришћење справа и ревизита (провлачења, 

ношења, котрљања...) 

Комбиновани полигон са елементима пењања (на 

шведски сандук, рипстол, шведска клупа...) 
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- поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

-поштује мере безбедности током 

вежбања; 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање; 

- поштује правила игре; 

- навија фер и бодри учеснике у 

игри; 

- прихвати сопствену победу и 

пораз; 

 

Основни термини у вежбању 

У раду са ученицима постепено уводити 

терминологију вежби и упознати их са утицајем 

примењених вежби на организам.  

Вежбам безбедно 

Упознати ученика са правилима понашања која 

важе у просторима за физичко вежбање како у 

школи, тако и ван ње. Истицати неопходност 

поштовања правила понашања током вежбања. 

Чувам своје и туђе ствари 

Формирање свести о потреби чувања како својих 

тако и туђих ствари.  

Правила елементарних игара 

Усвајање основних правила елементарних игара 

које се на часу реализују. Развијање свести о 

потреби поштовања правила игара, као и 

последицама њиховог непоштовања.  

Некад изгубим, а некада победим 

Неговање такмичарског духа. Прихватање победе и 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

- користи могућност 

ваншколског учења, негује и 

развија лична интересовања;  

- има позитиван став према 

учењу;  

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима. 

Естетичка компетенција: 

-препознаје естетичке елементе у 

различитим контекстима као што  

су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура (свакодневни говор у 
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 пораза на социјално прихватљив начин (без ругања 

и ниподаштавања противника...).  

Навијам фер 

Подстицати ученике да приликом игре или 

такмичења поштују своју и противничку екипу и 

награде сваки леп потез и поступак учесника у 

игри.  

 

приватном и јавном животу). 

Одговоран однос према здрављу:  

-одговоран је према квалитету 

сопственог живота, што обухвата 

и однос према околини и однос 

према здрављу; 

- бира стил живота и навике 

имајући у виду добре стране и 

ризике тог избора; 

- разуме да је стил живота ствар 

личног избора и преузима 

одговорност за свој избор. 

 

-уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања; 

- наведе делове свога тела и 

препозна њихову улогу; 

- уочи промену у расту код себе и 

других; 

- уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

- примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања; 

- одржава личну хигијену; 

Упознај своје тело 

Ученици именују делове тела и схватају њихову 

улогу. Могућности свог тела ученици показују 

кроз вежбање. И ја растем  

Проширити ученичка знања о сопственом расту и 

развоју. Оспособити их да уоче одређене промене 

током досадашњег развоја. 

Видим, чујем, осећам 

Упознавање ученика са одређеним чулима и 

њиховим улогама, која у великој меру утичу на 

правилно извођење физичких вежби, али и 

њиховим улогама у свакодневном животу путем 

Предузимљивост и оријентација: 

-истицање способности 

појединца да сам подстакне 

промене, да прихвати, подржи и 

прилагоди се иновацијама које 

доносе спољне околности; 

- преузима одговорност за 

сопствене поступке, позитивне 

или негативне; развија стратешку 

визију као и мотивацију за успех. 

Сарадња: 

-схвата и разуме значај рада у  
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- учествује у одржавању простора у 

коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

- правилно се понаша за столом. 

којих унапређујемо сопствено здравље. 

Моје здравље 

Развој свести о потреби да се буде здрав и шта 

значи здравље за човека. Неопходно је да уоче 

разлике између здравог и болесног стања 

организма. 

Ко све брине о мом здрављу  

Заједнички сагледати ко све и на који начин брине 

о њиховом здрављу-радионица.  

Лична хигијена  

Формирање свести о значају одржавања личне 

хигијене-радионица. Стварање навике да се опрема 

за физичко вежбање уредно одржава и чува. 

Хигијена простора у коме живим 

Подићи свест о томе да о простору у коме живе 

треба самостално да брину (одржавају чистим и 

Хигијена простора у коме вежбам 

Формирање навике да се хигијена простора у коме 

ученик вежба уредно одржава и чува (сала, 

свлачионице, игралишта...) 

уредним) јер на тај начин чувају своје здравље. 

Животне намирнице и правилна исхрана  

Упознавати ученика са основама правилне 

исхране. 

групи  и зависност успеха од 

сарадње појединаца у групи и 

заједничког деловања. 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе   и 

апарате у спорту и физичком 

вежбању. 
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 Заједно за столом 

Правила понашања за столом током обедовања 

(постављање стола, правилно држање тела и руку 

током обедовања, правилно жвакање, понашање -

гурање, бацање хране итд.). у којим околностима, 

када и од кога треба тражити помоћ.  
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-примењује и поштује правила игре. Фудбал - вођење лопте, примање и додавање лопте 

различитим деловима стопала, шутирање на гол, 

основна правила игре; 

Кошарка - подизање лопте, вођење лопте у месту и 

кретању, додавање лопте са две руке, бацање лопте 

у кош, основна правила игре; 

Одбојка - основни став у месту са положајем руку 

за одбијање, рад у пару, игра са применом 

научених елемената; 

Рукомет - држање лопте, додавање и хватање 

лопте, шутирање из места, скок шут, игра са 

применом научених елемената; 

такмичење између одељења у све четири игре. 

-Компетенција за целоживотно 

учење; 

- сарадња; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

- решавање проблема; 

- дигитална компетенција - 

примењује дигиталне ресурсе и 

апарате у спорту и физичком 

вежбању. 
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Пројектна 

настава 
Тема Пројекта Веза са наставним предметима Начин реализације 

 Реквизите имамо - треба да 

их користимо 

ликовна култура, свет око нас, 

музичка култура, математика 

Организовање радионице на којој ће ученици сами 

правити реквизите од предмета које имају. 

Реквизити се израђују од рајфова за косу, 

пластичних чаша и флаша, стиропора, папира...  

 Мала фабрика лопти  ликовна култура, свет око нас Ученици праве ,,Крпењаче” од чарапа. Направљене 

лопте користити на часовима бацања и хватања. 

Лопте се могу користити и као поклон (вртићу), а 

могу се и изложити на базару. 

 

Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

У здравом телу здрав дух   

Поводом 16. октобра,  Дана здраве хране, планирати недељу здравог начина живота. На часовима српског језика, 

ликовне културе, физичког и здравственог васпитања и света око нас реализовати радионице које промовишу здрав и 

правилан начин живота. Радионице реализовати са родитељима ученика.  

 

Сачувајмо традицију  

На часовима музичке културе, српског језика, света око нас и физичког и здравственог васпитања у току једне радне 

недеље или месеца  ,,враћамо се у прошлост”. На часу српског језика -  Причала ми бака...". Музичка култура - 

гледање извођења народне игре Врање одабраног културно уметничког друштва, учење народне песме по избору... 

Ликовна култура - Предмети из прошлости, ткање... Физичко и здравствено васпитање - обучавање ученика за 

извођење једне народне игре. 
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наставни предмет 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Годишњи фонд: 72 часа 

Недељни фонд: 2 часа 

У комуникативној настави језик је средство комуникације, стога је и програм усмерен ка исходима који 

указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и репродукује. Циљни језик се 

употребљава у учионици у добро осмишљеним контекстима, говор наставника прилагођен је знањима и 

узрасту ученика, граматички садржаји уводе се индуктивном методом, фокус је на значењу језичке 

поруке. Током часа се динамично смењују активности/технике, настава се прилагођава ученицима. 

теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити 

у стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

1)Идентитет, 

породица, 

окружење 

2)Становање

, живи свет,  

навике 

-поздрави и отпоздрави 

примењујући једноставна језичка 

средства; 

- представи себе; 

- разуме кратка и једноставна 

упутства, молбе и једноставне  

- слушање и реаговање на команде наставника 

или команде са аудио-снимка; 

- повезивање звучног материјала са 

илустрацијом; 

- вежбе слушања (према упутствима наставника 

или са траке повезати појмове у вежбанки,  

-компетенција за учење, 

- комуникација,  

- рад са подацима и 

информацијама,  

- дигитална компетенција,  

- решавање проблема,  
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3) Прошлост, 

садашњост, 

будућност 

4) Научна 

достигнућа, 

модерне 

технологије

, медији и 

комуникаци

ја 

5) Исхрана 

и 

гастрономс

ке навике, 

путовања 

6) Школа и 

будућа 

професија 

7) Спорт, 

мода, 

облачење, 

боје 

 

налоге и реагује на њих; 

- даје кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- представи чланове породице; 

- искаже захвалност, извињење; 

- разуме јасно постављена питања 

личне природе и одговори на њих; 

- именује и опише предмете из 

непосредног окружења; 

- именује и опише жива бића из 

непосредног окружења; 

- тражи одговор и даје одговор на 

питања о припадању/неприпадању, 

допадању/недопадању; 

- разуме једноставно исказане 

честитке; 

- упућује једноставно исказане 

честитке; 

- течно чита једноставнији текст; 

- разуме садржај краћих 

прилагођених текстова; 

- разуме краће и једноставне 

дијалоге и у стању је да учествује у 

њима; 

додати делове слике који недостају);  

- цртање по диктату; 

- плес, телесне вежбе по диктату; 

- превођење исказа у гест и геста у исказ; 

- рад у паровима, малим и великим групама 

(мини дијалози, игра по улогама итд.); 

- глума, певање; 

- хорско и појединачно вежбање изговора речи, 

ритмичких група и реченица; 

- мануалне активности (сецкање, бојење, 

прављење предмета од пластелина); 

- гледање цртаних/анимираних филмова на 

енглеском језику; 

- израда тематских паноа; 

- израда флеш картица; 

- израда и писање честитки и позивница; 

- игровне активности (пантомима, игре погађања, 

музичке столице …); 

- писање краћих текстова; 

- одговарање на једноставна питања у вези са 

текстом; 

- препознавање везе између слова и гласова. 

 

- сарадња; 

- одговорно учешће у 

демократском друштву; 

- одговоран однос према 

здрављу; 

 -одговоран однос према 

околини; 

- естетичка компетенција; 

- предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

 

Ученици кроз коришћење 

различитих стратегија учења 

развијају компетенцију за 

учење. У комуникацији на 

страном језику изражавају своје 

ставове, мишљење и осећања и 

на тај начин развијају вештину 

комуникације и остварују 

одговорно учешће у 

демократском друштву. 

Ученици користе информације 

добијене употребом ИКТ-а и у  
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8) Путовања, 

градови, 

региони, 

државе 

9) Слободно 

време 

- разговетно изговара гласове и 

акцентује речи; 

- допуњава и пише реченице и 

краће текстове; 

- препричава текст користећи се 

једноставним речником; 

- поштује ред речи у реченици. 

 стању су да процене њихову 

релевантност и поузданост 

извора тј. да раде са подацима и 

информацијама и развијају 

дигиталну компетенцију. 

Сарадња се остварује путем 

рада у пару или групи. Уче да 

функционално повезују градиво 

различитих области и развијају 

предузимљивост и оријентацију 

ка предузетништву. 

Кроз читање одабраних  

текстова на страном језику 

ученици развијају естетичку 

компетенцију. 
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Пројектна 

настава 
Тема Пројекта Веза са наставним предметима Начин реализације 

 

The Sea 

Houses 

Sport 

Holidays 

- Свет око нас; 

- Природа и друштво; 

- Музичка култура; 

- Ликовна култура; 

- Српски језик; 

- Грађанско васпитање. 

Израда паноа, презентације 

 

Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

Празници 

 

(Божић, Ускрс, Дан заљубљених, 8. март) 

Свет око нас, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, српски језик, грађанско васпитање 

На задату тему реализују се различите активности у оквиру једног или више часова. 

 

Годишња доба и одећа 

 

Свет око нас, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, српски језик, грађанско васпитање 

На задату тему реализују се различите активности у оквиру једног или више часова. 

 

Дан здраве хране 

 

Свет око нас, природа и друштво, музичка култура, ликовна култура, српски језик, грађанско васпитање 

На задату тему реализују се различите активности у оквиру једног или више часова. 
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наставни предмет 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА И ДИГИТАЛНИ 

СВЕТ 

врста предмета 

обавезан 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи. четврти  

Планирање и 

организација наставе 

Пројектна настава је облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне 

компетенције уз употребу информационо-комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода 

који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у 

свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У складу је 

са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и социјалног 

развоја ученика. Применом оваквог облика рада долази до повезивања познатог и непознатог, учења 

помоћу примера, учења примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих 

технологија као и комбиновања логичког и стваралачкогмишљења. Пројектна настава има елементе 

проблемске и истраживачке наставе, али се у овом облику рада инсистира на процесу сарадње, који је 

изнад самог резултата у решавању проблема. Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног 

рада и прати наставни процес уважавајући специфичности наставних предмета у првом, другом и трећем 

разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове 

природне радозналости, коришћење њихових ваншколских знања, вештина и искустава, укључивање свих 

ученика уз поштовање њихових различитости, повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба 

савремених информационо-комуникационих технологија. Овај облик рада омогућава да наставни предмети 

буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин 

се обезбеђује разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и 

мотивација ученика. 

Пројектна настава од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално проналажење 
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 информација, способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу, критички однос 

према властитоми  туђем раду, доношење одлука, аргументовање, усвајање нових начина рада, 

планирање, поштовање рокова и преузимање одговорности.  

С обзиром на узраст ученика првог разредапримерено је да се реализују пројектни задаци где је наставник 

главни организатор активности, а самосталност ученика се испољава у сегментима пројекта где је то 

могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а у првом разреду често 

и помоћ. У другом и трећем разреду када се ученици навикну на овакав начин рада и овладају вештинама 

коришћења ИКТ-а могу већим делом учествовати у планирању пројекта и његовој реализацији, док 

наставник има улогу координатора активности.  

Израда пројекта треба да садржи следеће кораке: 

- дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

- планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор 

материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

- реализацију планираних активности; 

- приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

- вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и 

тешкоће у току реализације пројекта). 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, 

област којом се бави пројекат и међусобну повезаност са наставним предметима, његове садржаје, 

активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све што је потребно за успешно 

спровођење пројектне наставе. За први циклус најпримеренији је полуструктурирани тип пројекта где 

наставник даје ограничен избор тема, у великој мери дефинише методологију рада и сам одређује које ће 

материјале дати ученицима, а које ће они сами пронаћи. Све садржаје треба реализовати кроз различито 

тематско повезивање у игри или функционалној активности која задовољава интересовање и потребе  
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 детета млађег школског узраста. 

Основни циљ пројектне наставе је развијање основа дигиталне писмености. У првом разреду употреба 

ИКТ-а треба да буде сведена на употребу најједноставнијих алата и упознавање са коришћењем интернета. 

У другом разреду ученици треба да овладају основим могућностима програмаGoogle, You Tube, Microsoft 

Word. У трећем разреду ученици треба да овладају основним функцијама Microsof Power Pointa и основама 

програмирања кроз програм Scratch. 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине 

видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, 

текст у новинама, наступ на локалној телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није 

приоритет. 

          Часови пројектне наставе реализују се једном недељно по један час (36 годишње) или по потреби 

током два часа сваке друге недеље, у зависности од пројекта. Наставник ће у својим оперативним 

плановима дефинисати циљеве одабраног пројекта, исходе, активности, методе, облике рада, наставна 

средства, начин презентовања и евалуацију пројекта. 
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теме, 

наставне 

области - 

садржаји 

програма 

 

Исходи 

По завршетку теме, ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

 

Међупредметне компетенције и 

начин развијања општих 

међупредметних компетенција 

О
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- правилно укључи рачунар, покрене 

програм за цртање (Paint), користи 

одговарајуће алатке овог програма, 

сачува свој цртеж и искључи 

рачунар; 

- покрене претраживач на интернету 

и пронађе информације уз помоћ 

наставника; 

- правилно седи при раду за 

рачунаром; 

- зна да наведе могуће последице по 

здравље услед неправилног 

коришћења дигиталних уређаја; 

 

 

- Демонстрирати ученицима како да правилно седе 

испред рачунара и упутити их кроз занимљиве 

активности или видео снимке о штетности лошег 

држања тела и претеране употребе ИКТ-а; 

- Вежбати правилно покретање рада рачунара, 

коришћење почетног менија и правилног 

искључивања рачунара; 

- Демонстрирати и вежбати покретање програма за 

цртање Paint и чување цртежа; 

- Кроз цртање у програму ученике водити кроз 

процес овладавања вештином повлачења што 

прецизнијих линија и демонстрирати избор боја и 

дебљине линија; 

- Вежбањем цртати геометријске облике и бојити 

их задатим бојама; 

- Вежбати писање научених слова у програму за 

цртање; 

- Ученицима отворити претраживач и вежбати 

сналажење на интернету. 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања; 

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 
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  интересовања;  

-има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви 

предмети). 

Одговоран однос према здрављу: 

-бира стил живота и навике 

имајући у виду добре стране и 

ризике тог избора;  

- разуме да је стил живота ствар 

личног избора и преузима 

одговорност за свој избор 

(физичко и здравствено 

васпитање; свет око нас, природа 

и друштво). 

Сарадња: 

-схвата и разуме значај рада у 

групи  и зависност успеха 

пројекта од сарадње појединаца у 

групи и заједничког деловања 

(сви предмети); 
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  Комуникација: 

-пристојно, пријатељски и 

сараднички комуницира са 

члановима групе и наставником у 

циљу реализације пројекта (сви 

предмети);  

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 

 

- самостално приступи платформи и 

пронађе дигитални уџбеник који му 

је потребан; 

- самостално отвори садржај 

дигиталног уџбеника, прати час и 

учествује у решавању задатака; 

- самостално провери тачност 

урађеног задатка. 

- Упутити ученике како да приступе образовној 

платформи и дигиталном уџбенику који им је 

потребан; 

- Вежбати са ученицима начин израде задатака у 

дигиталним уџбеницима и проверу решења. 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

 Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 
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  сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања;  

- има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви 

предмети). 

Естетичка компетенција: 

-препознаје естетичке елементе у 

различитим контекстима као што 

су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 
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- самостално покрене интернет 

претраживач и пронађе 

информације које су му потребне 

за реализацију пројекта; 

- самостално користи опцију Google 

images за проналажење фотографија 

које су му потребне за реализацију 

пројекта. 

- Демонтрирати и вежбати са ученицима 

самостално покретање Google претраживача ради 

реализације једноставнијих истраживачких 

задатака; 

- Кроз игру организовати такмичења у брзини 

проналажења потребних садржаја на 

претраживачу; 

- Упутити ученике и вежбати проналажење 

фотографија на претраживачу у складу са датим 

истраживачким задатком. 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

- користи могућност 

ваншколског учења, негује и 

развија лична интересовања;  

- има позитиван став према 

учењу;  

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви  
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  предмети). 

Сарадња: 

-схвата и разуме значај рада у 

групи  и зависност успеха 

пројекта од сарадње појединаца у 

групи и заједничког деловања 

(сви предмети). 

Комуникација: 

-пристојно, пријатељски и 

сараднички комуницира са 

члановима групе и наставником у 

циљу реализације пројекта (сви 

предмети). 

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети).  

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    
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-самостално покрене апликацију You 

tube и пронађе видео записе који су му 

потребни за реализаију пројекта.  

- Упознати ученике са начином приступа програму 

You Tube; 

- Упознати ученике са неповољним садржајима на 

интернету; 

- Кроз корелацију са музичком културом 

оспособити ученике да пронађу песму; 

- Оспособити ученике за самостално претраживање 

и проналажење видео снимака који су им потребни 

за реализацију пројекта. 

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања; 

- има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 
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  однос према њима (сви 

предмети). 

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 

M
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- покрене програм Microsoft Word и 

креира документ; 

- откуца текст који му је потребан за 

реализацију пројекта и изабере 

одговарајућу величину и облик 

слова; 

- дода у документу фотографију која 

му је потребна за реализацију 

пројекта; 

сачува израђени документ на рачунару 

или USB меморији. 

- Демонстрирати и вежбати са ученицима како да 

покрену Microsoft Word и овладају основним 

могућностима које програм нуди; 

- Вежбати брзину куцања текста; 

- Инсистирати на правопису; 

- Кроз креирање различитих докумената 

оспособити ученике за самостално проналажење и 

додавање фотографија (фотографија и опис неког 

процеса у природи, биографија неке значајне 

личности, опис биљке или животиње, креирање 

позивнице за прославу рођендана и сл); 

- Вежбом усвојити знања о правилном чувању 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 
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докумената и коришћењу USB меморије. Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања; 

- има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви 

предмети). 

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 
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- покрене програм Microsoft Power 

Point и креира документ; 

- креира једноставну презентацију 

састављену од наслова, фотографија и 

краћег текста у циљу презентације свог 

рада; 

- покрене направљену презентацију; 

- сачува израђену презентацију на 

рачунару или USB меморији. 

- Кроз пројектне задатке вежбати покретање 

програма Microsoft Power Point и отварање 

презентације;  

- Објаснити начин додавања слајдова опцијом 

Insert. 

-Омогућити ученицима да од датих фотографија 

креирају презентацију од неколико слајдова (о 

писцу, композитору, познатој личности или њима 

самима);  

- Вежбати са ученицима додавање наслова и краћег 

текста; 

- Оспособити ученике за покретање презентације и 

њено чување на рачунару или USB меморији. 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети). 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 
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  сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања; 

- има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви 

предмети). 

 

- отвори пројекат у програму Scratch; 

- изабере „јунака“ свог цртаног филма 

и моделује његов изглед и позадину; 

- одабиром понуђених функција 

покрене „јунака“ кога је изабрао и 

испрограмира његово једноставније 

кретање; 

направи једноставан цртани филм. 

- Кроз гледање цртаних филмова пробудити жељу 

код ученика да сами креирају свој цртани филм; 

- Упознати ученике са покретањем програма 

Scratch; 

- Омогућити ученицима да самостално бирају 

јунака цртаног филма; 

- Вежбањем овладати начинима креирања 

позадине; 

- Демонстрирати ученицима које опције служе за 

одређене покрете јунака цртаног филма; 

- Вежбање креирања самог програма уз детаљно и 

више пута поновљено демонстрирање свих опција 

покретања цртаног јунака; 

Дигитална компетенција: 

-примењује дигиталне ресурсе    

и апарате у оквиру истраживачог 

рада и реализације пројекта (сви 

предмети); 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву: 

-активно учествује у планирању, 

реализацији и вредновању 

резултата пројекта, износи 

сопствене идеје и начине 

реализације (сви предмети). 
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 - Кроз драматизацију учинити креирање цртаног 

филма забавним; 

- Оспособити ученике за чување и покретање 

цртаног филма који су направили кроз више 

понављања. 

Естетичка компетенција: 

 -препознаје естетичке елементе 

у различитим контекстима као 

што су: уметничко стваралаштво, 

културна баштина, језичка 

култура у информацијама до 

којих је дошао радом на 

истраживачким задацима (сви 

предмети). 

Компетенција за целоживотно 

учење: 

-способан је да самостално и у 

сарадњи са другима истражује, 

открива и повезује нова знања;  

-користи могућност ваншколског 

учења, негује и развија лична 

интересовања; 

- има позитиван став према 

учењу; 

- користи различите изворе 

информација и има критички 

однос према њима (сви 

предмети). 
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Пројектна 

настава 
Тема Пројекта Веза са наставним предметима Начин реализације 

 

Сликовница српски језик, ликовна култура, 

свет око нас 

Пројекат се реализује током 6 часова. Ученици 

посећују библиотеку и упознају се са њеном 

наменом, прелиставају сликовнице или књиге по 

жељи, истражују шта се све налази у библиотеци уз 

надзор библиотекара. На часу је потребно 

разговарати о сликовницама или књигама које су 

ученици читали или видели. У програму Paint 

ученици самостално израђују илустрацију књиге. Од 

цртежа наставник израђује сликовнице, уз што веће 

ангажовање ученика. Када се сликовнице 

одштампају, ученици у групама, уз помоћ 

наставника увезују странице у књигу. Промовисање 

сликовнице реализује се на посебном часу коме 

присуствују родитељи ученика.  

 

Танграм свет око нас, математика, 

ликовна култура, музичка 

култура 

Пројекат се реализује током 4 часа. Ученици преко 

Google претраживача и опције Images проналазе 

фотографије биљака или животиња. Наставник 

израђује делове танграма чијим ће се спајањем 

добити облик изабране животиње или биљке. Када 

су делови спојени, ученици самостално цртају и 

распоређују облике у програму Paint. Наставник од 

цртежа израђује фотографије. За презентацију 
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  урађеног ученици припремају фотографије уз 

самостално изабрани видео снимак са You Tuba. 

Презентовање се врши на часу уз присуство ученика 

других одељења или родитеља.    

 

Моја играчка математика, ликовна култура, 

физичко и здравствено 

васпитање 

Пројекат се реализује током 8 часова. Почиње 

елементарном игром којом ученици имитирају 

геометријске облике на разне начине, појединачно, у 

пару или групно. Након тога ученици самостално 

цртају геометријске облике у програму Paint. У 

наредној етапи, уз помоћ наставника, осмишљавају 

какву би играчку могли да направе од облика које су 

нацртали. Спајањем облика добијају цртеж жељене 

једноставне играчке. На наредним часовима од 

различитих материјала ученици у групама израђују 

најбоље осмишљене играчке. Презентација радова 

може да се реализује са родитељима или пред 

другим одељењима у делу учионице названом 

„Кутак за играње“. 

 

Лична карта мог љубимца природа и друштво, српски 

језик, музичка култура 

Пројекат се реализује током 6 часова. Ученици уз 

помоћ родитеља фотографишу свог кућног љубимца 

и фотографије сачувају на USB меморији. Ученици 

имају задатак да израде Word документ који ће 

садржати наслов и фотографију љубимца. Уколико 

немају љубимца, фотографију преузимају са 
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  интернета. У даљој реализацији ученици самостално 

осмишљавају краћу песму о свом љубимцу, коју ће 

након тога искомпоновати. Текст песме додају у свој 

документ – личну карту свог љубимца. Ученици 

самостално у учионици презентују своје радове уз 

певање песме. Уз помоћ наставника у холу школе 

организују изложбу својих радова. 

 

Мали оркестар музичка култура, ликовна 

култура, српски језик 

Пројекат се реализује током 8 часова. Ученици 

реализују истраживачки задатак: „Ко је био Карл 

Орф?“. Након тога на часу проналазе фотографије и 

видео снимке на којима се виде и чују удараљке 

Орфовог инструментарија. Од разне амбалаже и 

материјала, у групама ученика и њихових родитеља 

и уз помоћ наставника израђују се ударачки 

интрументи. Након израде инструмената ученици 

увежбавају ритмичке аранжмане за различите дечје 

песме које је осмислио наставник. У програмима 

Word и Paint ученици израђују позивнице за 

приредбу. Презентација реализованог пројекта врши 

се на одељењској приредби уз присуство родитеља.  

 

Моја екипа српски језик, математика, 

ликовна култура 

Пројекат се реализује током 8 часова. Ученици 

говоре о себи, својим друговима, активностима које 

воле и сл. Након тога цртају себе. Наставник 

фотографише цртеже и помаже ученицима да 
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  фотографије отворе у програму Paint. Задатак 

ученика је да уцртају геометријски облик у који ће 

уписати своје име. Од добијених цртежа групно 

израђују Power Point презентацију „Моја екипа“. 

Презентација треба да садржи фотографије цртежа 

са кратким текстом о сваком ученику. Након тога 

ученици на интернету проналазе фотографије игара, 

спортова и различитих врста дружења и додају је 

презентацији. Представљање презентација може се 

реализовати у оквиру одељења уз присуство 

родитеља.   

 

Мој цртани филм ликовна култура, српски језик, 

математика, физичко и 

здравствено васпитање  

Пројекат се реализује током 6 часова. На првом часу 

наставник упознаје ученике са програмом Scratch и 

показује им његове функције. Ученици током 

следећег часа уз помоћ наставника вежбају креирање 

ликова и позадине. Након тога ученици 

осмишљавају редослед и изводе одређена 

једноставна кретања, улево, удесно, скок, чучањ. Уз 

помоћ наставника приступају групном креирању 

једноставног цртаног филма. Прво бирају „јунака“ и 

цртају позадину. Затим програмирају покрете свог 

јунака редоследом којим су их и сами изводили. 

Последњи корак је додавање текста који лик 

изговара. Наставник демонстрира ученицима како да 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 

 

  сачувају цртани филм који су направили. 

Презентација се врши пред ученицима других 

одељења. 

 

Тематско 

планирање 
Назив теме (корелација са наставним предметима) и начин реализације 

 

Животињско царство 

 (свет око нас, српски језик, ликовна култура, музичка култура, математика, физичко и здравствено васпитање) 

 

Пројекат се реализује током тематске недеље. Ученици на часу света око нас уче поделу животиња на дивље и домаће. 

На часовима српског језика обрадиће се басне у којима су ликови домаће и дивље животиње. На часовима математике 

упоређиваће се величине животиња. У оквиру музичке културе слушаће „Карневал животиња“ Камиј Сен Санса и 

наводити животиње на чије кретање их асоцирају делови композиције. У оквиру ликовне културе животињу по жељи ће 

направити од пластелина. Током тематске недеље потребно је организовати два часа пројектне наставе како би у 

програму Paint ученици самостално нацртали животињу коју су правили. Од добијених цртежа и фотографија радова од 

пластелина наставник може направити презентацију, сликовницу или изложбу. 

 

Спортски журнал 

 (физичко и здравствено васпитање, српски језик, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, математика) 

 

Пројекат се реализује током тематске недеље. Истраживачки задатак за ученике подразумева да сазнају правила 

одређених спортских игара. На часовима физичког васпитања потребно је реализовати такмичење у спортовима, 

скоковима удаљ и увис и ритмичким играма уз музику. О резултатима и току такмичења писаће извештаје на часовима 

српског језика. У оквиру света око нас потребно је говорити о здравом начину живота са посебним акцентом на физичке 

активности и боравак у природи. У оквиру математике потребно је измерити остварене резултате у скоку  
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удаљ и увис. На часу ликовне културе ученици у групама и уз помоћ наставника израђују цртеже спортских активности. 

Током тематске недеље потребно је организовати најмање два часа пројектне наставе. На тим часовима ученици ће у 

програму Word групно организованом наставом да напишу наслов чланка, додају фотографију рада који су нацртали и 

напишу кратак извештај о резултатима такмичења. Од добијених чланака наставник штампа и саставља „Спортски 

журнал“ који ће се изложити у холу школе. 

 

Од бајке до цртаног филма  

(српски језик, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, математика) 

 

Пројекат се реализује током два тематска дана у оквиру којих је потребно организовати два часа пројектне наставе. Тема 

могу бити бајке Ханса Кристијана Андерсена, а истраживачки задатак биографија писца. На часовима српског језика 

потребно је обрадити две бајке. На часовима ликовне културе потребно је групним обликом рада од различитих 

материјала (картон, колаж папир, тканина...) направити макету сценографије за будући цртани филм. На часу 

математике загонетна личност на откривалици након урађених задатака може бити Ханс Кристијан Андерсен. У оквиру 

физичког и здравственог васпитања треба осмислити кретања будућег јунака цртаног филма и изводити их док се не 

упамти редослед покрета. На часовима пројектне наставе  ученици ће у групама уз помоћ програма Scratch креирати 

лика из бајке, позадину, његове покрете и део са текстом који изговара. Презентација урађених цртаних филмова 

реализује се на посебном часу одељењске заједнице „Наш мали биоскоп“. 
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            5.2. Програм слободних активности  
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ХОР И ОРКЕСТАР 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први и други 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Хор и оркестар је развијање 

интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога 

и других народа као и смисла за колективно музицирање. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

1.Извођење музике 

 

а) Певање песама (учење песама по слуху и 

нотном тексту) различитог садржаја и 

расположења традиционалне и уметничке музике 

које су примерене гласовним могућностима и 

узрасту ученика.  

б) Свирање 

Свирање песама и лакших инструменталних дела 

по слуху и из нотног текста на инструментима 

Орфовог инструментарија. 

Свирање једноставних композиција из нотног  

Наставник упознаје ученике са начинима извођења музике. Веома је важно 

инсистирати на правилном положају тела приликом певања и свирања. Неопходно је 

радити вежбе правилног дисања приликом певања и свирања, као и вежбе 

распевавања пре извођења песама. Вежбањем развијати распон гласова ученика. 

Ученици млађих разреда песме изводе по слуху и свирају на Орфовим 

инструментима. Након стицања основне музичке писмености свирати и певати песме 

уз помоћ нотног записа.Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима 

осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња  доба,  

празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). 

Код ученика треба развијати музичке способности и жељу за активним музицирањем 

и суделовањем у школским ансамблима. Подстицатикреативне способности ученика. 
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текста на металофону и блок флаути. На основу 

искуства у извођењу музике препознати и 

свирати делове песама.  

в) Основе музичке писмености 

Кроз обраду песама стећи појам С дур лествице и 

уочавати разлике између дура и мола, темпа и 

динамике. 

г) Израда ударачких инструмената од доступних 

материјала и предмета из куће. Осмишљавање 

ритмичке пратње за мелодијске деонице. 

 

2. Слушање музике 

 

Слушање вокално-инструменталних и кратких 

инструменталних композиција, домаћих и 

страних композитора, уметничких дела 

инспирисаних фолклором народа и народности, 

различитог садржаја, облика и расположења, као 

и музичких прича. 

У слушаним примерима препознати различите 

тонске боје (гласове и инструменте), различит 

темпо, динамичке разлике, расположења на 

основу изражајних елемената, као и композицију 

коју су слушали, а на основу карактеристичног 

одломка. 

Активности слушања музике неопходно је организовати на сваком часу. Код 

ученика треба развијати навику слушања музике и подстицати музички доживљај и 

разумевање музичких порука. Композиије се могу емитовати у аудио или видео 

формату. Пре саме активности слушања музике неопходно је ученике упутити шта 

ће слушати, као и на које појаве да обрате пажњу (инструменте, гласове, темпо, 

динамику...). Слушањем разноврсне музике ученици ће развити лични музички укус. 
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Оспособљавање ученика да уоче вредности и 

улогу музике у свакодневном животу. 
 

3. Стварање музике 

 

Ритмичким и звучним ефектима креирање 

пратње за песме, стихова, користећи при том 

различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју певају или 

слушају ученици. 

Смишљање музичких питања и одговора, 

ритмичка допуњалки, мелодијска  допуњалка са 

потписаним текстом, састављање мелодије  од  

понуђених  двотактних мотива. 

Импровизација мелодије на понуђени текст. 

Импровизација дијалога на инструментима 

Орфовог инструментарија. 

Наставник кроз разне активности мотивише ученике да испоље свој таленат и 

креативност. Ученици осмишљавају ритмичку пратњу или мелодију, допуњују 

гласом или инструментом дату музичку тему, састављају целину од датих музичких 

мотива. Наставник треба да развија код ученика највиши степен музичке 

креативности – импровизацију. 

Ученичка задруга - корелација 
Ученици израђују ударачке инструменте од доступних материјала и предмета из 

куће. Учествују на приредбама и презентацијама Ученичке задруге.  
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ОД СЛОВА ДО РЕЧЕНИЦЕ, ОД РЕБУСА ДО 

УКРШТЕНИЦЕ 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Од слова до реченице, од ребуса 

до укрштенице је развијање интересовања за српски језик.  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Усмено изражавање (препричавање, 

описивање, причање) 

Усмено причање и описивање: 

- промене у природи везане за годишње доба; 

- драге личности; 

- омиљене животиње; 

- доживљаји са путовања и посета; 

- сусрета са дечијим писцима и песницима; 

- културним и спортским дешавањима у школи; 

- ативности везаних за Ученичку задругу. 

Циљ је богаћење речника и развијање културе слушања саговорника. 

Часопис, занимљива књига - презентација - рад на дечијим часописима (Витез, Ђачко доба...);  

- обрада занимљивих текстова уз истицање поруке,  

- рад на загонеткама, питалицама, брзалицама; 

- изражавање утисака о прочитаном.  
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Поезија (читам, пишем) - читање песама по избору наставника и ученика; 

- истицање теме, песничких слика и описа; 

- издвајање лепих и занимљивих стихова као и порука. 

Писмено изражавање (састав, репортажа, 

извештај) 

- писање састава на задату тему по јасним и прецизним упутствима о форми и 

садржају (Веома успешне радове ученици објављују на огласној табли и сајту 

школе.); 

- уочавање разлике између репортаже и извештаја и писање истих о културним и 

спортским дешаваљима у школи, сарадњи са локалном самоуправом, музичком 

школом, активностима Ученичке задруге као и истакнутим ђацима задругарима и о 

различитим врстама такмичења која се организују у школи и на нивоу општине и 

града. 

Синоними, антоними (игра речи) 

 

Игра речи: 

- умањено и увећано значење речи; 

- речи истог и супротног значења; 

- речи истог облика, а различитог значења; 

- речи различитог облика, а истог значења; 

Одабир речи је везан за именовање и описивање алатки, оруђа, машина, прикључних 

машина и послова везаних за пољопривредну делатност.  

Мозгалица, укрштеница, осмосмерка Групни рад на решавању мозгалица, укрштеница и осмосмерки. Сами и у пару 

реализују овај задатак.  

Асоцијације Игра погађања везана за актуелне догађаје или датуме, књижевне ликове, писце, 

песнике, културне и јавне личности и активности везане за Ученичку задругу.  

Ребуси Решавање задатих ребуса – такмичење (са ограниченим временом) и прављење. 

Најкреативнији ребусу се објављују у школском часопису или сајту школе.  
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Локовна секција је развијање 

интересовања за ликовну културу и уметност.  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Цртање и сликање Цртањем (сувим и течним цртачким материјалима) и сликањем (воденим и темпера 

бојама) ученик изражава свој доживљај о предметима, појавама и личностима које га 

окружују. Користи знакове и симболе као начин невербалне комуникације. 

Коришћењем елемената народне традиције и орнаментике ученик дизајнира 

употребне предмете.  Ученик осмишљава и осликава рекламе, плакате, позивнице, 

честитке и захвалнице поводом важних датума, различитих културних и спортских 

активности у школи и активности везаних за Ученичку задругу.  

Вајање 

 

Користећи тесто, глину, глинамол ученик обликује воће, поврће, животиње, магнете 

и украсне чиније.  

Обликовање материјала Прављење нових предмета од материјала из свакодневног живота, укључујући и 

материјале за рециклажу. Све то ради уз помоћ колажа, фротажа, деколажа и 

асамбалажа формирајући интересантне облике у тродимензионалном облику и на 

равни. Од материјала за рециклажу мог се израдити нови предмети попут машина и  

 прикључних машина за пољопривреду. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Саобраћајна секција је 

проширити знања о правилима у саобраћају.  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Општи појмови о саобраћају 

Кроз разговор  упознати ученике о општим појмовима о саобраћају: тротоар, 

коловоз, бициклистичка и пешачка стаза, зебра; семафор, саобраћајни знакови, 

хоризонтална сигнализација. Упознати их и са улогом саобраћајца. У разговору се 

ослањати на њихова претходна знања, користити одговарајуће слике везане за тему, 

видео материјал. Организовати радионице на којима ће правити семафор, знак СТОП 

који носи саобраћајац, саобраћајне знакове, а затим направити и изложбу од 

урађених радова. 

Правила понашања у саобраћају 

Разговарати и проширити знања о правилима у саобраћају који се односе на њихов 

узраст. Пре свега, мисли се на безбедан прелазак коловаза са и без зебре; безбедно 

прелажење коловоза након изласка из аутобуса; кретање пешака по коловозу ван 

насељеног места; правила понашања у превозним средствима; опасност у саобраћају 

током неопрезне игре; бициклисти као учесници у саобраћају. Током разговора 

ученици ће износити своја размишљања, искуства, примере из свакодневног живота.   
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Цео разговор употпуниће кратки филмови из серијала РТС-а „Зебра, знак, семафор“. 

Стечена знања представити драмским приказима одређених ситуација у саобраћају у 

којима су ученици носиоци свих улога. Организовати  посету часовима секције 

старијих разреда. 

Ученичка задруга - корелација 
Упознавање ученика са правилима понашања у саобраћају приликом транспорта 

добара. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Креативна радионица је 

заинтересовати ученике за музичко, ликовно и драмско изражавање.  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

1. Музичко изражавање: 

а) Певање песама;  

б) Свирање; 

в) Слушање музике; 

г) Стварање музике. 

 

 

 

 

 

 

Учење песама по слуху и нотнм тексту различитог садржаја и расположења 

традиционалне и уметничке музике које су примерене гласовним могућностима и 

узрасту ученика.  

Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и из нотног текста на 

инструментима Орфовог инструментарија. 

Свирање једноставних композиција из нотног текста на металофону и блок флаути 

Израда музичких инструмената.  

Веома је важно инсистирати на правилном положају тела приликом певања и 

свирања. Неопходно је радити вежбе правилног дисања приликом певања и свирања, 

као и вежбе распевавања пре извођења песама. Вежбањем развијати распон гласова 

ученика. Ученици млађих разреда песме изводе по слуху и свирају на Орфовим  

 
инструментима. Након стицања основне музичке писмености свирати и певати песме 

уз помоћ нотног записа. 



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 

Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа 

и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. 

Стварање музике од направљених инструмената. Ритмичким и звучним ефектима 

креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука. 

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалки, мелодијска  

допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије  од  понуђених  двотактних 

мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Наставник кроз разне активности мотивише ученике да испоље свој таленат и 

креативност. Ученици осмишљавају ритмичку пратњу или мелодију, допуњују 

гласом или инструментом дату музичку тему, састављају целину од датих музичких 

мотива. Наставник треба да развија код ученика највиши степен музичке 

креативности – импровизацију. 

2. Ликовно изражавање 

 

а) Цртање; 

б) Сликање; 

в) Израда предмета за школске базаре; 

г) Мали фотографи. 

 

 

Подстицање ученика да упознају себе и да се помоћу ликовних техника 

представе другима.  

Упознавање природе и односа у њој како би им  послужила као инспирација за 

креативни рад.  

Ближе упознавање и обележавање њима блиских празника.  

Прављење нових предмета од материјала из свакодневног живота, укључујући и 

материјале за рециклажу.  

Продаја направљених радова. 

 
Организовање изложби ученичких радова. 

Израда колажа од заједничких фотографија. 
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Стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовно-визуелног изражавања за израду плаката на задату тему;  

развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, развијати 

љубав према вредностима кроз израду одељенских плаката. 

Драмско изражавање: 

а) Приредбе; 

б) Мини представе; 

в) Луткарске представе; 

г) Имитације; 

д) Рецитовање. 

 

 

 

 

Обележавање значајних датума приредбама извођењем драмских текстова и 

рецитовањем: 

- Пријем првака; 

- Новогодишња приредба; 

- Светосавска приредба; 

- 8. март; 

- Завршна приредба. 

Развијање културе говора и усменог изражавања кроз јавне наступе извођењем 

имитација, мини представа и луткарских представа. 

Израда костима и реквизита за сцену. 

 

Ученичка задруга - корелација 

- Израда дечјих музичких инструмената; 

- Израда новогодишњих украса; 

- Израда плаката за рекламирање важних догађаја. 

Предмети које ученици направе излажу се и продају на школским базарима. На 

часовима одељенске заједнице доноси се одлука о томе како ће новац бити утрошен  

( хуманитарне акције, куповина реквизита, лутки за представе...) 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Покажи шта знаш је 

заинтересовати ученике за музичко, ликовно и драмско изражавање, као и 

учествовање у хуманитарним акцијама, ученичкој задрузи и манифестација. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

1.Договор о раду 

Организација рада секције, подела задужења. Упознавање са начином рада секције, 

формирање тимова за одређене активности попут хуманитарних акција, ученичке 

задруге, манифестација. 

2. Правила понашања у школи 
Успостављање правила понашања у школи кроз радионички рад. Употреба 

практичног рада кроз једну Збирку правила понашања, права и обавеза ученика. 

3. Покажи шта знаш  - Имам јединствен таленат 
Евиденција ученичких талената, идентификација талената код ученика, исказивање 

љубави према одређеном таленту. 

4. Покажи шта знаш  - Имам јединствен таленат 
Формирање погона за одређене таленте. Ученици личним примером показују шта 

воле да раде, у којој области се најбоље сналазе и колико су спремни да допринесу.  

5. Дечја недеља  

У току Дечје недеље секција располаже богатим активностима. На  часу мучичке 

културе, ученици првог и другог разреда могу користити ритмичке инструменте које 

су сами правили и певати научене песме. Математичке игре на часу физичког и 
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здравственог васпитања, такмичарске и штафетне игре. Сарадња са децом из других 

подручних одељења кроз ликовну радионицу под одређеним слоганом.  

6. Дан здраве хране 
Посета другом подручном одељењу, промовисање здравих рецепата, прављење 

укусних и здравих намирница. 

7. Дан јабуке - песме и ликовни радови 

Радионица у којој ученици кроз једноставан математички задатак уче о осећањима. 

Израда креативних ликовних и литерарних радова, прављење колача од јабуке. 

Диплома за најбољи рад. 

8.  Јесењи плакат - заједнички рад 
Израда јесењег паноа и кутка о јесени.Употреба јесењих плодова ради прављења 

композиције. Израда завесе од лишћа у корелацији са пројектном наставом. 

9. Породица 

Породица као најважнија карика друштва желимо да остане традиционална, са свим 

православним обичајима. Промовисање здраве породице кроз родитељски састанак у 

којем ће ученици одржати презентацију и дати неколико предлога или савета својим 

мамама и татама. 

10. Читање дечје штампе 

Читање дечје дигиталне штампе се може применити и употребом таблета или 

рачунара. Листајући школски часопис ученици бележе нове идеје за рад, вежбају 

технику читања, стварају добру основу за нови број. 

11.Музичке игре и песма – покажи шта знаш 
Ученици своје знање испољавају кроз музичке песме и игре, народно коло. 

Припремају се за приредбу. 

12.  Драмски текстови – покажи шта знаш Вежбање научених текстова, припрема приредбе. 

13. Слушање дечијих песмица Учење божићних и новогодишњих песмица. 

14. Зидне новине Кратак преглед школског рада у току првог полугодишта. 

15. Честитка за Нову годину- припрема приредбе  Израда новогодишњих честитки. Техника по ибору. 

16. Зимски плакат – заједнички рад Прављење паноа и зимске композиције по избору учитеља и ученика. 

17. Зима и Нова година - припремамо се за базар Израда новогодишњих украса за продају. 
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18. Божић  Божићни кутак у ходнику школе. 

19. Св.Сава Светосавска приредба и свечаност. 

20. Лепо писање Прављење честитки за маме и баке,  писање поруке. 

21. Рецитације- покажи шта знаш Избор текстова за припрему приредбе.Увежбавање. 

22. Припреме за приредбу - Осми март Прављење поклона за маме. Украсни сапунчићи, торбице и честитке. 

23. Дан жена- приредба Организација приредбе. 

24. Торта од картона 

Израда торте од картона према моделу и шаблону. Торта се може пунити 

слаткишима и даривати као рођендански поклон. Такође може послужити као модел 

за обраду разломака. 

25. Пролећни плакат – заједнички рад Пролећни пано и украшавање учионице. 

26. Знак мог одељења 
Ученици кроз изражавање ликовног доживљаја имају задатак да осмисле и направе 

јединствен знак одељења. 

27. Пишем причу То може бити прича мог краја, прича једног парка... 

28. Васкршња радионица 
Израда васкршњих корпица, украшавање јаја, осмишљавање кутка и организација 

базара. 

29. Светски дан воде Дигитална презентација, ликовни радови, пано. 

30. Четири годишња доба На поклопцу (од кутије) од пластелина направити пејзаже четири годишња доба. 

31. Рам за фотографију Израда рама за фотографију од картона, лепка и украса. 

32. Друштвене игре и игре меморије 
Игра меморије „Словарица“ и „Бројеви“. Међуодељењска сарадња, старији за 

млађе... 

33. Песме – Десанка Максимовић 
Проучавање и анализирање песама Десанке Максимовић.Развијање љубави према 

поезији. Писање стихова. 

34. Дани Десанке Максимовић 
Истаживачки задатак: према упутству учитеља ученици користе интернет и тако 

одговарају на постављена питања.Питања су везана за рођење и живот 
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Д.Максимовић, Бранковину и Ваљево. Ученици би добили задатак да „направе један  

 излет у Бранковину“ , као туристички водичи. 

35. Стиже нам лето – заједнички рад Израда паноа и завршна приредба. 

36. Изложба знања Изложба целокупног рада у другом полугодишту. 

Ученичка задруга - корелација 

3. Хуманитарни рад - хуманитарна акција на бази солидарности и материјалне 

подршке. Прикупљање и обезбеђивање бесплатних уџбеника, школског прибора за 

ученике који су нижег социјално-економског статуса, прикупљање новчаних и 

других средстава у хуманитарним акцијама, акција Црвеног крста. 

8. Друштвено-користан рад - еколошке акције уређења школе, пошумљавање, 

сакупљање шумских плодова, сакупљање лековитог биља, учешће у акцијама 

уређења паркова, локалне заједнице. Прављење и продаја домаћих чајева. 

9. Хуманитарни рад - брига о старим и немоћним особама у локалној заједници. 

15, 17. и 28. час: Услужна делатност и предузетништво - продаја уникатних украса. 

18, 19, 23, 33. и 34. час: Услужна делатност - домен уметности и културе (позоришне 

представе, музички састави, приредбе, такмичења). 

24. и 25. час: Производна делатност – цвећарство. Цвеће може да се гаји у школском 

врту, малим пластеницима, школском дворишту, ходницима школа. Према потреби 

школе задругари се баве и повртарством, воћарством, гајењем и сакупљањем 

лековитог биља, шумарством и пчеларством. 

29. Услужна делатност - информационо-комуникационе услуге. 

34. Услужна делатност - Изложба свезака. Ученичка задруга може да организује 

продају уџбеника, школског прибора, школских часописа, разне литертуре за 

ученике. 

36. Услужна делатност - презентација целокупног рада као пример доброг учења.  
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ИЗРАДА СУВЕНИРА - ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Израда сувенира - 

предузетништво је заинтересовати ученике за развијање, организовање и 

управљање пословним подухватом. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Израда предмета – сувенира од различитих 

материјала (папира, тканине, камена, гипса, 

стакла...) 

Неке активности које смо предузимали у оквиру предмета Пројектна наставе 

претходне две године, а тичу се израде предмета и њиховој продаји у школским 

просторијама, наставићемо даље у оквиру наведене ваннаставне активности. 

На самом почетку  ученицима предочити циљ извођења оваквог вида наставе и 

зашто се ова ваннаставна активност зове Израда сувенира- предузетништво.   

(Појаснити ученицима да је предузетништво способност и спремност да се, како би 

се остварио профит.) 

Ова ваннаствана активност реализоваће се кроз четири наведене наставне теме.  

Материјали су различити, најчешће лако доступни ученицима. У договору са 

ученицима и њиховим родитељима израђиваће се разни сувенири у виду честитки, 

магнета, корпица, украса, декорација са различитим мотивима. Мотиви би били 

традиционални нпр. (славска трпеза- као нематеријално наслеђе унето на списак 

Израда декоративних предмета за Нову годину и 

Божић са традиционалним мотивима 

Израда сувенира за Осми март (поклон мајкама) 

Сувенири и други предмети осликани или 

декорисани различитим техникама 
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Унеска, васкршња трпеза), предмети са новогодишњим мотивима и сл.   

 

Активности које треба предузети  

Ученици ће: 

- представљати своје идеје (представљање идеја и постављање циља,  предузимање и 

иницијатива од стране ученика); 

-  утврдити колико износи почетни капитал (а то је новац који је преостао од 

прошлогодишњег Новогодишњег вашара); 

- израда финансијског плана (направиће се списак неопходног материјала, прибора и 

алата, на основу кога ће касније направити калкулацију и одређивати продајну цену 

производа). Учитељ ће: 

- помагати, подстицати и развијати  креативност и машту код ученика; 

-  развијати способности тимског рада; 

-  помагати у усвајању основних знања о обради неких материјала; 

- помагати у усвајању основних финансијских вештина и развијању  маркетиншких 

вештина и стратегија... 

Због узраста, у зависности од сложености предмета за израду и материјала за обраду 

учитељ може организовати  радионице на којима би ученици уз помоћ својих 

родитеља израђивали предмете/сувенире од договореног материјала или радити  

индивидуално, у пару или групно. 

У сарадњи нашег одељења и учитеља са наставницом руског језика и енглеског 

језика оствариће се тј. наставити сарадња наше школе и једне школе из Руске 

Федерације у видуразмене честитки, сувенира и различитих пригодних предмета 

поводом Божића и Васкрса).  

Планирана је израда предмета- сувенира припремљених за продају на 
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новогодишњем вашару који се већ више година одржава у нашој школи, продаја за 

Осми март пригодних предмета и изложба и продаја ускршњих сувенира. 

Сувенири ће бити изложени на одређеним договореним продајним местима, а у 

време 

Ученичка задруга - корелација 

празника које смо већ навели. Ученици сарађују и раде у тиму са заједничким 

циљем. Заједнички задатак и циљ и ученичке задруге и ове ваннаставне активности 

је да се финансијски оствари замисао, као и да на тај начин ученици негују и развију 

своје предузетничке способности како би се спремили за живот.  

Ученици који похађају ову ваннаставну активност  ће бити у тесној вези и сарадњи и   

са ученицима   старијих разреда  који  су чланови секције „Умелије знајки“(коју води 

наставница руског), сарађивати са наставницом енглеског језика, ученичком 

задругом,  члановима „Креативне радионице“, ликовне секције и осталим 

заинтересованим наставницима и родитељима. Оствариће се и међународна сарадња  

са школом из Руске Федерације.  

Израда сувенира  и њихова прoдаја је могућа на школском новогодишњем вашару, 

разним изложбама и приредбама поводом обележавања одређених празника. 

Осим у школи, могуће је организовати продају и на неком другом месту, нпр. 

општинском тргу…. Новац прибављен на овај начин би се користио за прибављање 

материјала и проширивање    обима израде сувенира и продаје. Куповина материјала 

би се могла обавити и путем интернета, а можда и продаја готових производа.    
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ЛЕПО ПИШЕМ 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Лепо пишем је заинтересовати 

ученике за графомоторичке вежбе и вежбање технике писања. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

1. Договор о раду. Правила понашања у школи 

Упознавање ученика са садржајем и начином рада,  материјалом за писање. 

Подела задужења за одређене активности попут хуманитарних акција, ученичке 

задруге, манифестација. Успостављање правила понашања у школи. 

2. Дан  писмености (8.септембар) 

Обележавање Дана писмености кроз групни рад. Ученици праве пано лепећи 

корисне цитате и поруке познатих песника и писаца, фотографије, сличице на којима 

су насликана или написана граматичка правила. 

3. Вук Караџић и ћирилица Ученици на основу припремљеног материјала праве бојанку о Вуку Караџићу. 

4. Вежбанке, бојанке, велико – мало, високо - 

ниско 

На основу припремљеног видео и штампаног материјала ученици пролазе кроз 

графомоторичке вежбе, вежбају технику писања. 

5. Дечја недеља 

У току Дечје недеље секција располаже богатим активностима. На часу музичке 

културе ученици првог и другог разреда могу користити ритмичке инструменте које 

су сами правили и певати научене песме. Математичке игре на часу физичког и 

здравественог васпитања, такмичарске и штафетне игре. Сарадња са десом из других 
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подручних одељења кроз ликовну радионицу под одређеним слоганом.  

6. Дан здраве хране 
Посета другом подручном одељењу, промовисање здравих рецепата, прављење 

укусних и здравих намирница. 

7. Дан јабуке – песме и литерарни радови 
Радионица у којој ученици кроз једноставан математички задатак уче о осећањима. 

Израда креативних ликовних и литерарних радова, прављење колача од јабуке.  

 Богаћење речника. Диплома за најбољи рад. 

8. Јесењи плакат – заједнички рад 
Израда јесењег паноа и кутка о јесени.Употреба јесењих плодова ради прављења 

композиције. Израда завесе од лишћа у корелацији са пројектном наставом. 

9. Породица Цртежи породице, писање имена и презимена. Говорна вежба. 

10. Порекло писма, на чему се  и чиме некада 

писало ( Вук Караџић, ћирилица) 
Разговор и видео презентација о теми. 

11. Играмо се линијама / нотама, правимо лепе 

шаре од слова 

Уочавање линија свуда око нас,  испољавање знања  кроз музичке песме и игре, 

народно коло.  Ученици се припремају и за приредбу. 

12. Драмски текстови Вежбање научених текстова, припрема приредбе. 

13.Слушање дечијих песмица Учење божићних и новогодишњих песмица. 

14.Зидне новине Кратак преглед школског рада у току првог полугодишта. 

15. Честитка за Нову годину са поруком, писмо 

Деда Мразу 
Израда новогодишњих честитки. Техника по избору. Писање писма Деда Мразу. 

16. Зимски плакат – заједнички рад Прављење паноа и зимске композиције по избору учитеља и ученика. 

17. Зима и Нова година - припремамо се за базар Израда новогодишњих украса за продају. 

18. Божић  
Божићни кутак у ходнику школе или према могућностима било која друга врста 

активности – поклони, хуманитарни рад. 

19. Св.Сава Светосавска приредба и свечаност. 

20. Лепо писање – позивница за прославу Прављење честитки за маме и баке,  писање порука и позивнице за маме и баке. 
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21. Рецитације Избор текстова за припрему приредбе.Увежбавање. 

22. Припреме за приредбу Прављење поклона за маме.Украсни сапунчићи, торбице и честитке. 

23. Приредба поводом 8.марта Организација и реализација приредбе. 

24. Мотиви на народној ношњи  

Учимо шта је народна ношња, зашто има шаре, шта оне значе и представљају за 

један народ.На припремљеном материјалу ученици цртају мотиве по моделу. Учимо 

шта је орнамент. 

25. Пролећни плакат – заједнички рад Пролећни пано и украшавање учионице. 

26. Знак мог одељења 
Ученици кроз изражавање ликовног доживљаја имају задатак да осмисле и направе 

јединствен знак одељења. 

27. Пишем писмо Пишемо писмо драгој особи која се налзи у  иностранству или у другом граду. 

28. Васкршња радионица 
Израда васкршњих корпица, украшавање јаја, осмишљавање кутка и организација 

базара. 

29. Светски дан воде Дигитална презентација, текстови о заштити воде, пано. 

30. Правимо сликовницу од азбуке Свако слово азбуке у сликовници пратиће цртеж, реченица и прича. 

31. Паметна фасцикла 
Ученици ће, према задатим упутствима, направити неколико различитих задатака из 

граматике, правописа и књижевности и све спојити у једну фасциклу. 

32. Игре меморије 

Игра меморије „Словарица“ и „Бројеви“. Међуодељењска сарадња, старији за 

млађе... 

Ученици праве сами игру меморије коју касније могу продати или поклонити. 

33. Песме – Десанка Максимовић 
Проучавање и анализирање песама Десанке Максимовић.Развијање љубави према 

поезији. Писање стихова.Римовање. 

34. Дани Десанке Максимовић 

Истаживачки задатак: према упутству учитеља ученици користе интернет и тако 

одговарају на постављена питања. Питања су везана за рођење и живот Д. 

Максимовић, Бранковину и Ваљево.  



Школски програм ОШ ,,Мића Стојковић”, Умчари 

 

35. Стиже нам лето – заједнички рад Украшавање паноа и завршна приредба. 

36. Изложба лепог рукописа Изложба свезака и целокупног рада у другом полугодишту. 

Ученичка задруга - корелација 

1. Хуманитарни рад - хуманитарна акција на бази солидарности и материјалне 

подршке. Прикупљање и обезбеђивање бесплатних уџбеника, школског прибора за 

ученике који су нижег социјално-економског статуса, прикупљање новчаних и 

других средстава у хуманитарним акцијама, акција Црвеног крста. 

8. Друштвено-користан рад - еколошке акције уређења школе, пошумљавање, 

сакупљање шумских плодова, сакупљање лековитог биља, учешће у акцијама 

уређења паркова, локалне заједнице. Прављење и продаја домаћих чајева. 

9. Хуманитарни рад - брига о старим и немоћним особама у локалној заједници. 

15,17, 28. Услужна делатност и предузетништво – продаја уникатних украса. 

18, 19, 23, 24, 33. и 34. час: Услужна делатност – домен уметности и културе 

(позоришне представе, музички састави, приредбе, такмичења). 

25. Производна делатност – цвећарство. Цвеће може да се гаји у школском врту, 

малим пластеницима, школском дворишту, ходницима школа. Према потреби школе 

задругари се баве и повртарством, воћарством, гајењем и сакупљањем лековитог 

биља, шумарством и пчеларством. 

29. Услужна делатност - информационо-комуникационе услуге. 

34. Услужна делатност - Ученичка задруга може да организује продају уџбеника,  

школског прибора, школских часописа, разне литертуре за ученике. 

36. Услужна делатност - Изложба свезака. Презентација целокупног рада као пример 

доброг учења.Прикупљање радова за школски часопис. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

СЕКЦИЈА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

врста наставе 

ваннаставна активност 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Ваннаставна активност реализује се кроз 36 или 18 часова годишње, једним или пола 

часа недељно. Општи циљ ваннаставне активности Секција верске наставе је да се 

код ученика развије свести о неопходности личног учествовања у светотајинском 

животу и продуби знање о човеку као икони Божијој у свету. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Светотајински живот Цркве 

 Развијање код ученика свести о неопходности личног учествовања у светотајинском 

животу. Ученици треба да увиде да Црква Светим тајнама повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог живота ( рођење и духовно рођење – Крштење, 

венчање и брак, брига за болесне у јелеосвећењу...). Потребно је да ученицима кроз 

молитве које се обрађују на часовима уоче велику важност природних елемената 

(воде, грожђа, жита, светлости...). 

Човек као икона Божија 

  Потребно је да се код ученика продуби знање о човеку као икони Божијој у свету. 

Развити свест код ученика о неопходности живота у заједници. Човек је важан, јер је 

спона између Бога и света. Човек може слободно да се остварује у слободној 

заједници љубави са другим. Ученицима омогућити основ за разумевање 

хришћанског појма слободе. Разликовати слободу од самовоље. 

Човек и природа Указати ученицима на значај односа човека и природе. Човек је добио дар од Бога да  
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се стара о овоме свету. Овај свет је дар Божији човеку. Према том дару човек треба 

да се односи са одговорношћу. Указати ученицима на проблем загађења животне 

средине и упутити ученике да размишљају како да њихова средина буде уређена и 

чиста, а не загађена. 

Обогаћен једносменски рад - корелација 

 У оквиру једносменског рада неопходно је да  теме које ћемо обрађивати буде 

пропраћене одређеним садржајима. Аудио – визуелни материјали ће бити 

неизоставни када је светотајински живот у питању. У свом окружењу треба пронаћи 

примере природе која је уређена, али и примере загађене природе. Градиво из верске 

наставе повезивати са градивом из других предмета како би наставни садржаји били 

ученицима схватљиви и разумљиви. У настави користити песму Мике Антића ,, Ала 

је леп овај свет» како би ученицима приближили лепоту творевине Божије и друге 

садржаје. 

Ученичка задруга - корелација 

Када је у питању корелација између секције верке наставе и ученичке задруге 

акценат ће бити стављен на однос веронауке и екологије, прецизније на бригу о 

животној средини. Да би се схватила ова веза између веронауке и екологије биће 

неопходна једна презентација о односу човека према Божијој творевини. Кроз 

презентацију осврнућемо се на однос савременог човека према савременом свету. 

Методске јединице ,, Све чека на љубав човека“ и ,, Чувамо дарове Божије љубави“ 

на на један ученицима пријемчив начин указаће им на важност рада у задруги и на 

одговорност коју тај рад носи. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ВЕРСКА НАСТАВА 

врста наставе 

изборни програми 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Изборни програм реализује се кроз 36 годишње, једним часом недељно. Општи циљ 

изборног програма Верска настава је да се ученицима пружити елементарно знање о 

Богу као бићу заједнице. 

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

Заједница као основ живота 

Ученицима пружити  основ за разумевање човека као бића заједнице. Пружити 

ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице. У настави користити 

причу о малој породици ( деца са једним родитељем или старатељем), садржаје у 

вези са животом у школи ( разред као нова заједница); односи у породици. Навести 

пример заједнице у Цркви, такозване Божије породице (упознати ученике са  појмом 

Божје породице, ко су чланови Божије породице, како се постаје њен члан итд...). 

Литургијске службе 

Потребно је ученицима пружити основно знање о литургијским службама. 

Омогућити ученицима да уоче да без ових служби Црква не може да постоји. 

Користити у настави садржаје садржаје који се односе на разне службе људи у свету. 

Да би ученици лакше схватили и препознавали литургијске службе потребно је 

користити разне илустрације епископа, свештеника и ђакона, као и слике са 

Литургије. 

Значај врлинског живота Потребно је да ученици схвате да је самољубље извор греха. Врлински живот је 
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живот у складу са заповестима Божијим. Ученицима пружити ммогућност да они 

схвате да управљају својом вољом и праве личне изборе. У настави користити 

одабрене одељке из књиге ,, Из Ти града у небески град»,  Причу о смирењу Светог 

Спиридона, као и Причу ,,Свечев лик» Светог Василија Великог. На основу ових 

прича ученици ће моћи да створе једну ширу слику о значају врлинског живота, и о 

неопходности да се клонимо оног начина живота који није по вољи Божијој. 

Обогаћен једносменски рад - корелација 

Корелација са предметима: 

1. Српски језик и књижевност; 

2. Музичка култура; 

3. Ликовна култура; 

4. Свет око нас. 
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наставни предмет облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

врста наставе 

изборни програми 

први циклус основног образовања и васпитања 

разред/и први, други, трећи и четврти 

Планирање и 

организација наставе 

Изборни програм реализује се кроз 36 годишње, једним часом недељно. Општи циљ 

изборног програма Грађанско васпитање је да се ученицима пружити  

теме, 

наставне области - садржаји програма 

 

Начин и поступак за остваривање програма 

1.Олакшавање процеса адаптације на школску 

средину и подстицање социјалне интеграције  

Динамично смењивање разних видова активности и решења. Јасна артикулација 

циља активности и правила којих се сви придржавају. Охрабривање ученике да 

износе своје мишљење. Учење са другима и уз њихову помоћ. Рад у пару, групи. 

Размена у одељењу. Индивидуални рад.  

2. Подстицање развоја сазнања о себи, о 

сопственим осећањима и потребама, свести о 

личном идентитету и особености, 

самопоштовања и самопоуздања и уважавање 

других 

Помагање ученицима да формирају позитивну слику о себи, да стекну 

самопоуздање, да обогате своју личност и сазнање. Организовање активности 

дописивања, прикупљања помоћи, игра улога, пројеката. Као активност може се 

вршити анализа случаја. Ученици могу прибегавати дискусији, расправи, 

преговарању, дијалогу, интервјуу.  

3. Изражавање и комуникација осећања; 

прочиривање знања и умења за решавање 

индивидуалних проблема, учење техника за 

преовладавање непријатних емоционалних 

стања; да штите и остварују своје потребе на  

Кроз цртање и размену ученици артикулишу своје потребе. Осећања могу да 

препознају на основу покрета и израза лица. Могу се користити игре асоцијација, 

симболички прикази осећања, евоцирање извора осећања. Осећања се могу 

препознавати и кроз моделовање и игру улога.  
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начин који не угрожава друге  

4. Подстицање групног рада, договарања и 

сарадњи са вршњацима и одраслима  

Кроз прављење заједничког цртежа ученици у малим групама уче да се договарају. 

Кроз игру слагалице ученици уче да сарађују. 

5. Подстицање социјалног сазнања, разумевање и 

прихватање међусобних разлика; учење видова 

самопотврђивања без агресивности и уз 

уважавање других; уочавање и превазилажење 

стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло 

Кроз игру улога и размену ученици уче да артикулишу појам пријатељства, Да 

препознају осећања и да нађу конструктиван начин да превазиђу негативна осећања. 

Кроз цртање и разговор могу превазилазити стереотипе. 

 

6. Развијање комуникативне способности, 

конструктивног решавања сукоба са вршњацима 

и одраслима; ненасилна комуникација  

 

Кроз демонстрирање ефеката разлика у гледању и примању порука ученици уочавају 

изворе неспоразума, као и за истицање ефеката нејасног изражавања. Кроз игру 

улога и игру маште могу уочити ефекте негативних порука. Употребом технике 

активног слушања могу побољшати међусобну комуникацију. Примена „жирафећих 

ушију“ (осећајног слушања) у ситуацијама се саговорник изражава насилно.  

 

7. Упознавање ученика са дечјим правима и 

подстицање и оспособљавање ученика за активну 

партиципацију у животу школе   

Подстицати код ученика оне стилове понашања којима штите дечја/људска права. 

Користити Буквар дечијих права. Организовање игре улога из прича и игре 

опуштања.  

8. Дечија права су једнака и унивезална за све  
Упознавање са Конвенцијом о правима детета. Ученици евоцирају ситуације у циљу 

бољег разумевања истих.  

9. Оспособљавање ученика да упознају 

непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно допринесе развоју 

школе по мери детета 

Кроз цртање, размену и драматизацију ученици уче о видовима понашања који их 

могу ојачати или ослабити. Кроз игру могу јасно да артикулишу захтеве у вези са 

оним што би променили у школи.  
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10. Развијање и неговање основних људских 

вредности 

Кроз размену ученици уче да развијају и негују основне људске вредности и да су 

сарадња и подршка значајни у оснаживању сваког појединца.  

 

11. Пријатељство и моралне дилеме у вези са 

тим; развијање појма пријатељства и моралног 

расуђивања 

Кроз сукоб и усаглашавање ставова дефинисати појам пријатељства. Кроз размену 

мишљења разоткрити лаж и решавати моралне дилеме. 

12. Појединац и заједница; правила која 

регулишу живот у заједници; права и 

одговорности; договарање 

Размена мишљења о правима и одговорности, као и о томе како превазићи сукобе. 

Размена о слободи избора у одлучивању, као и о томе чему правила, како настају, 

као и о последицама њиховог кршења. Планирање акције којом ће побољшати 

простор у коме бораве.  

13. Заштита од насиља; ненасилно решавање 

сукоба  

Размена мишљења о томе како ненасилно решити сукоб потреба, о казнама, као и о 

насиљу у школи и како се од њега заштитити.  

14. Развијање моралног расуђивања Кроз игру улога и цртање разрешити моралне дилеме. 

15. Развијање еколошке свести; бриге о 

животињама и биљкама: људско биће је део 

целог света  

Организовање одлазака у природу, уређења школског дворишта, уређења учионице, 

неговања цвећа, израде новина, писања писама или предлога за новине, обраћања 

локалној управи, израде плаката.  

16. Заједно стварамо демократску атмосферу у 

нашем разреду, школи 

Заједничко осмишљавање и састављање правила понашања. Осмишљавање 

активости уколико се правила крше и уколико се правила поштују. Јасно истицање 

прописаних правила. Допуњавање правила или измене правила. 

17. Живимо демократију, демократска акција 

Јачање демократског односа у групи, одељењу и у школи може се одвијати кроз 

симулирање доношења одлука, симулирање међукултуралних односа. 

Драматизација, игра улога из прича, игре опуштања, олуја идеја су такође 

применњиви у оквиру оснаживања демократских односа.  

18. Евалуација Евалуација рада, анализа пројеката, активности, сарадње и дружења, анализа 
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случаја, дискусије, расправе, преговарање, дијалог, интревју. Power Point 

презентација за родитеље, ученике, локалну заједницу и запослене у школи. 


