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ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте 

толеранције према насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности;  

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној 

пракси;  

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;  

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима;  

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;  

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;  

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски 

уређеном и праведном друштву;  

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање 

различитости;  

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика 

и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и 

светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на 

знању. 
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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

   

Редни број  А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год.  

1.  Српски језик и књижевност  4 144  

2.  Страни језик (енглески језик)  2 72  

3.  Ликовна култура  1 36  

4. Музичка култура  1 36  

5. Историја 2 72  

6. Географија 2 72  

7. Физика 2 72  

8. Математика 4 144  

9. Биологија 2 72  

10. Техника и технологија 2 72  

11.  Информатика и рачунарство 1 36  

12.  Физичко и здравствено васпитање  2 72 + 543  

УКУПНО: A  25 954  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ     

1  Верска настава/Грађанско васпитање
 4
 1 36  

2.  Други страни језик
5
 (француски језик)  2 72  

УКУПНО: Б  3 108  

УКУПНО: А+Б 28 1062  

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

4 

 

 

 

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

Редни број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  28 1062 

2.  Слободне наставне активности
7 
 1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  

   

Редни број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед.  год.  

1.  Час одељенског старешине  1  36  

2.  Ваннаставне активности  1  36  

3.  Екскурзија До 2 дана годишње  До 2 дана годишње 
 

Редни број Факултативне активности ШЕСТИ РАЗРЕД 

нед. год. 

Предмет по разреду 
  

1.  Корективна гимнастика 1  36  

2.  Корективно педагошки рад 2 72 

 Предмет по ученику   

1. Логопедске вежбе 1 36 

2. Слушне и говорне вежбе 2 72 
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3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање 
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог 

циклуса 
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

6 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
-шести разред- 

 

 

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним 

ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да 

усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и 

књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује 

садржаје предметних области. 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

 

Корелација: 

У области Књижевност корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Српски језик и књижевност-у областима Књижевности из претходних разреда 

    Историја (у областима Основи проучавања прошлости (Историјски извори за историју средњег века и раног новог века и њихова сазнајна 

вредност (писани и материјални) и   Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку- Опште одлике средњовековне културе (верски 

карактер културе, витешка култура, културне области, школе и универзитети, проналасци; писана и визуелна култура код Срба, легенде – Косовска, 

о краљу Артуру...) 

    Географија, физика и верска настава кроз одабране научно-популарне и информативне текстове 

    Ликовна култура (у областима Комуникација- Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у визуелним уметностима; улога уметности 

у свакодневном животу)., Уобразиља- Стваралачка уобразиља (стварност и машта, значај маште; разноврсне информације као подстицај за стварање 

– снови, бајке, митови, легенде...). Уметничко наслеђе (необична уметничка остварења) и Простор-Амбијент) 

    Музичка култура (у областима Човек и музика- Средњи век: Ранохришћанска музика. Византијско певање. Грегоријански корал. Рани облици 

вишегласја ‒ мотет. Световна музика средњег века: трубадури, трувери минезенгери. Духовна и световна музика у средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као инспирација за уметничку и популарну музику., Слушање музике- Слушање световне и духовне средњовековне и 

ренесансне музике нпр. Химна Светом Сави, Византијско певање, Дивна Љубојевић Тебе појем, Извођење музике и Музичко стваралаштво- 
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Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст. Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и другим инструментима. Реконструкција 

музичких догађаја у стилу средњег века и ренесансе) 

    Енглески језик (врсте речи) 

    Верска настава (духовна музика, византијско певање, ранохришћанска музика) 

    Информатика и рачунарство-примена савремене технологије (видео бим, паметна табла, интернет, електронски уџбеници и сл) 

 

У области Језик (граматика, правопис, ортоепија) корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Српски језик и књижевност-у областима Језик из претходних разреда 

    Енглески језик (кроз пригодне садржаје) 

    Географија-правилно писање географских појмова 

    Кроз све предмете-примена знања  

    Информатика и рачунарство-примена савремене технологије (видео бим, паметна табла, интернет, електронски уџбеници и сл) 

     

  У области Језичка култура  корелација ће се одвијати у свим наставним темама са следећим  и предметима: 

Грађанско васпитање 

Енглески језик 

Верска настава 

Историја 

Географија 

    Информатика и рачунарство-примена савремене технологије (видео бим, паметна табла, интернет, електронски уџбеници и сл) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                РАЗРЕД: шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Књижевност 

 

70 часова 

током школске 

године 

-повеже књижевне термине и 

појмове обрађиване у претходним 

разредима са новим делима која 

чита;  

– чита са разумевањем; 

парафразира прочитано и описује 

свој доживљај различитих врста 

књижевних дела и научно-

популарних текстова; 

 – одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту; 

 – прави разлику између дела 

лирског, епског и драмског 

карактера; 

– разликује ауторску приповетку од 

романа;  

– анализира структуру лирске 

песме (строфа, стих, рима);  

– уочава основне елементе 

структуре књижевноуметничког 

дела: тема, мотив; радња, време и 

место радње;  

– разликује заплет и расплет као 

етапе драмске радње;  

– разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца; – 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене провере 

-усмени одговори 

-примена 

научених правила 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

разликује облике казивања;  

– увиђа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке 

слике; 

 – одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у књижевно 

уметничком тексту; 

– анализира узрочно-последичне 

односе у тексту и вреднује 

истакнуте идеје које текст нуди; 

 – анализира поступке ликова у 

књижевно-уметничком делу, 

служећи се аргументима из текста;  

– уочава хумор у књижевном делу;  

– разликује хумористички и 

дитирамбски тон од елегичног 

тона; – илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и догађаје у 

прошлости описане у књижевним 

делима;  

– уважава националне вредности и 

негује културно-историјску 

баштину; 

– препоручи књижевно дело уз 

кратко образложење; 

– упореди књижевно и филмско 

дело, позоришну представу и 

драмски текст; 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2. Језик: 

Граматика 

Правопис 

Ортоепија 

 

70 часова 

током школске 

године 

- повеже граматичке појмове 

обрађене у претходним разредима 

са новим наставним садржајима;  

- препозна делове речи у вези са 

њиховим грађењем;  

-разликује гласове српског језика 

по звучности и месту изговора; 

- разликује врсте гласовних прмена 

у једноставним примерима и 

примењује књижевнојезичку 

норму;  

- одреди врсте и подврсте 

заменица, као и њихов облик;  

-препознаје глаголска времена и 

употребљава их у складу са 

нормом;  

- разликује реченице по 

комуникативној функцији;  

- доследно примењује правописну 

норму;  

- користи правопис (школско 

издање);  

-разликује дуги и кратки акценат у 

изговореној речи; 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене провере 

-усмени одговори 

-примена 

научених правила 

 

3. Језичка 

култура 

40 часова 

током школске 

године 

– разуме основна значења 

књижевног и неуметничког текста;  

-проналази, повезује и тумачи 

експлицитно и имлицитно 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

садржане информације у краћем, 

једноставнијем књижевном и 

неуметничком тексту; 

-драматизује одломак одабраног 

књижевноуметничког текста; 

- говори јасно, поштујући 

стандарднојезичку норму;  

- изражајно чита обрађене 

књижевне текстове. 

-чита 

-пише 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

- истраживачки рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

 

 

-домаћи задаци 

-писмене провере 

-усмени одговори 

-примена 

научених правила 

-четири писмена 

задатка у току 

школске године 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 
Исходи воде развијању следећих стандарада: 

 

У области Књижевност 

Вештина читања и разумевања прочитаног 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

 CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима  

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, 

поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста  

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима  
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CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног  

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем тексту 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком 

у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама)  

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове 

 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

-подобласт Лексика 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; 

метафору као лексички механизам  

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се 

често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.)  

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним 

и медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава  

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

 

-подобласт Народни и књижевни језик 

CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој 

 

Књижевност 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела  

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)  

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму  

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)  

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог  

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)  

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...  

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе 
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CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања  

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација  

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)  

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и научно-популарне текстове  

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст)  

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог  

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела  

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

 

У области Језик-граматика, правопис, ортоепија 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

 

-подобласт Граматика 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама  

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима  

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне)  

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима  

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми  

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме  

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене  

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи  

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)  
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CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима  

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици  

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима  

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)  

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму  

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама  

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних предикатских реченица)  

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима) 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-Српски језик и књижевност   РАЗРЕД:шести  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Књижевност 

 

током школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2. Језик 

 

током школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3. Језичка 

култура 

током школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 
Шести разред  

 

 

Циљ наставе енглеског језика је развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

Општи стандарди  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознавајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 

језицима и културама.Ученик развија радозналост, истраживачки дух и  отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних лексичких и синтаксичких тешкоћа, не дуже од две до 

три минуте.Разумеванје треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор), а треба да буде способан и да идентификује 

различите врсте усмених порука (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе 

поруке. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној 

комуникацији, искаже једноставну усмену поруку и  да буде у стању да учествује jednostavnom разговору, да једноставно и јасно исприча лични 

доживљај, садржај разговора или наративног текста. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да прочита и разуме једноставне поруке, знакове, информације, да разуме глобално, селективно и на нивоу имплицитног, 

једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком у вези са свакодневним ситуацијама и из домена њиховог интересоваља. 

Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, једноставну 

поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживлјај, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе 

шта је чуо, виде или прочитао и изнесе лични став ( допадање, недопадање,слагање, неслагање и друго) 

Дијалог 

Ученик треба да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или  или евентуално говорником 

коме је енглески матерњи језик.  

 Развијање социо-културне компетенције 
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Поред сазнања о основним  чињеницама  везаним  за историју, географију културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да створи 

увид, у оквиру  поља свог интересовања и искуства уочи сличности и разлике  у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, 

менталитету и  институцијама наше земље и земаља чији језик учи 

Медијација 

У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (л1) и циљног језика (л2) преноси и преводи кратке поруке (у 

усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације. 

Знања о језику и стратегије учења 

Ученик треба да: 

1) препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом 

2) поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине 

3) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 

4) уочава сличности и разлике између страног и матерњег језика 

5) примењује компензационе стратегихе као што су: 

~ усмерава пажњу на оно што разуме 

~ покушава да одгонетне значенје на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају 

~ обраћа пажњу на разне невербаалне елелменте (гестови, мимика итд.) 

~ размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку из матерњег језика 

~ тражи значење у речнику 

~ уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и позитивни 

трансфер). 
 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 
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ТЕМА Корелација 

1. Introduction/ Увод 

Поздрављање; представљање себе и других итражење/ давање 

информација о себи и другима у ширем комуникативном  контексту; 

описивање догађаја у садашњости. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

2. My life/ Мој живот 

Tражење и давање информација о другимаи давање информација о 

себи у ширем комуникативном  контексту; oписивање догађаја у 

прошлости; изражавање допадања/ недопадања; позив и реаговање на 

позив. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

3. Revision and test 1/ Понављање и тест 1 

Tражење/ давање информација о себи и другима у ширем 

комуникативном  контексту; описивање догађаја у садашњости; 

oписивање догађаја у прошлости; изража-вање допадања/ 

недопадања/мишље-ња/осећањa. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

4.The future/ Будућност 

Исказивање предвиђања, нуђења услуге/одлука и намера у будућности. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

5. The first written test / Први писмени задатак 

Исказивање предвиђања, понуде/ одлука и намера у будућности. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

6. Times and places/ Времена и места 

Описивање догађаја из прошлости; исказивање допадања/недопа-дања; 

позив и реаговање на позив. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

7. Cities/ Градови 

Описивање места; исказивање просторних односа и  смера кретања; 

описивање догађаја у прошлости; исказивање предлога и сугестија; 

изражавање будућих планова/договора.  

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

8. Revision and test 2/ Понављање и тест 2 Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 
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Описивање догађаја из прошлости; описивање места; исказивање 

просторних односа и  смера кретања; описивање места.  

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

9. Experiences/ Искуства 

Описивање искуства у прошлости; исказивање жеља и амбиција; 

исказивање упозорења; 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

10. The second written test / Други писмени задатак 

Описивање искуства. 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 

11. What’s up?/ Шта има? 

Исказивање потреба, осета и осећања; изрицање савета,  забрана и 

обавеза; изражавање мишљења (слагања /неслагања). 

Српски језик и књижевност, француски језик, грађанско васпитање, 

математика, историја, географија, ликовна култура, музичка култура 

физичко и здравствено васпитање 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик    РАЗРЕД: шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Introduction/ 

Увод 

Поздрављање; 

представљање себе 

и других 

итражење/ давање 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

комуникативном  

контексту; 

описивање 

догађаја у 

садашњости. 

2 септембар – разуме једноставније 

текстове који се односе на 

поздрављање, представљање и 

тражење/давање информација 

личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставнија 

језичка средства; 

 – размени једноставније 

информације личне природе; 

 – у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песмицу; раде 

пројекте.  

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, креа-

тивно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

KM – читај/слушај и 

допуни/штиклирај/ 

одговори на 

питања/попуни 

табелу; играње улога, 

симулација; игра 

меморије; усмено и 

писмено давање 

информација о себи и 

другима. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима, тестови 

вештина  и 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

2. My life/ Мој 

живот 

Tражење и давање 

информација о 

другимаи давање 

информација о 

себи у ширем 

комуникативном  

контексту; 

oписивање 

догађаја у 

прошлости; 

изражавање 

10 септембар, 

октобар 

– разуме једноставније 

текстове који се односе на опис 

особа, биљака, животиња, 

предмета, места, појaва, радњи, 

стања и збивања;  

– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

и форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

вођени дијалог; 

вођено писање састава 

и усмено излагање. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови вештина, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

допадања/ 

недопадања; позив 

и реаговање на 

позив. 

песму; раде 

пројекте. 

и напредовање 

ученика. 

3. Revision and test 

1/ Понављање и 

тест 1 

Tражење/ давање 

информација о 

себи и другима у 

ширем 

комуникативном  

контексту; 

описивање 

догађаја у 

садашњости; 

oписивање 

догађаја у 

прошлости; 

изража-вање 

допадања/ 

недопадања/мишљ

е-ња/осећањa. 

2 октобар – разуме једноставније 

предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и 

одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; – 

упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе;  

– затражи и пружи додатне 

информације у вези са 

предлозима, саветима и 

позивима на заједничке 

активности; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде тест. 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/допуни 

текст/заокружи/пре-

уреди; вођени дијалог 

и вођено писање 

састава и усмено 

излагање.  

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама – током 

вежбања. 

 

Тест слушања, 

читања и писања 

4.The future/ 

Будућност 

Исказивање 

предвиђања, 

нуђења 

услуге/одлука и 

намера у 

10 новембар 

децембар 

– разуме уобичајене молбе и 

захтеве и реагује на њих; – 

упути уобичајене молбе и 

захтеве;  

– честита, захвали се и извини 

се користећи једноставнија 

језичка средства; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

вођени дијалог; 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

будућности. и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде 

пројекте. 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

вођено писање састава 

и усемно излагање. 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови вештина, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

5. The first written 

test / Први 

писмени задатак 

Исказивање 

предвиђања, 

понуде/ одлука и 

намера у 

будућности. 

3 децембар – разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота;  

– пружи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују, 

уочавају и 

исправљају 

грешке; раде 

писмени задатак. 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

КМ – прочитај/слушај 

и 

заокружи/допуни/одго

вори на питања/ 

преуреди текст; 

напише кратак 

састав/имејл/СМС 

поруку.  

Посматрање и 

праћење, усмена и 

писмена провера 

кроз задатке.  

6. Times and places/ 

Времена и места 

Описивање 

догађаја из 

прошлости; 

исказивање 

10 децембар, 

јануар 

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

радње и ситуације у 

садашњости;  

– разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

допадања/недопа-

дања; позив и 

реаговање на 

позив. 

способности и умећа;  

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у садашњости;  

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико 

везаних исказа; 

израза и речи, као 

и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде 

пројекте. 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

вођени дијалог; 

вођено писање састава 

и усемно излагање. 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови вештина, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

7. Cities/ Градови 

Описивање места; 

исказивање 

просторних односа 

и  смера кретања; 

описивање 

догађаја у 

прошлости; 

исказивање 

предлога и 

сугестија; 

изражавање 

будућих 

планова/договора.  

10 фебруар, март – разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

искуства, догађаји и 

способности у прошлости;  

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости;  

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости;  

– опише неки историјски 

догађај, историјску личност и 

сл. 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде 

пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

вођени дијалог; 

вођено писање састава 

и усемно излагање. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

8. Revision and test 

2/ Понављање и 

тест 2 

Описивање 

2 март – разуме једноставније исказе 

који се односе на одлуке, 

обећања, планове, намере и 

предвиђања и реагује на њих;  

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

KM – читај/слушај и 

одговори на 

питања/допуни 

текст/заокружи/пре-

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

догађаја из 

прошлости; 

описивање места; 

исказивање 

просторних односа 

и  смера кретања; 

описивање места.  

– размени једноставније исказе 

у вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; – саопшти шта 

он/она или неко други планира, 

намерава, предвиђа; 

самостално раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде тест. 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

уреди; вођени дијалог 

и вођено писање 

састава и усмено 

излагање. 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама – током 

вежбања. 

 

Тест слушања, 

читања и писања 

9. Experiences/ 

Искуства 

Описивање 

искуства у 

прошлости; 

исказивање жеља и 

амбиција; 

исказивање 

упозорења; 

10 март, април – разуме уобичајене изразе у 

вези са жељама, 

интересовањима, потребама, 

осетима и осећањима и реагује 

на њих;  

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде 

пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

KM – читај/слушај и 

понови/одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

вођени дијалог; 

вођено писање састава 

и усмено изалагање. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

10. The second 

written test / Други 

писмени задатак 

3 мај – разуме једноставнија питања 

која се односе на 

оријентацију/положај предмета 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

КМ – слушај/ 

прочитај и 

заокружи/допуни/одго

Посматрање и 

праћење, усмена и 

писмена провера 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

Описивање 

искуства. 

и бића у простору и правац 

кретања и одговори на њих;  

– затражи и разуме обавештења 

о оријентацији/положају 

предмета и бића у простору и 

правцу кретања;  

– опише правац кретања и 

просторне односе 

једноставним, везаним 

исказима; 

процесу; 

самостално раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде тест. 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

вори на питања/ 

преуреди текст; 

напиши кратак састав/ 

поруку.  

 

кроз задатке. 

11. What’s up?/ 

Шта има? 

Исказивање 

потреба, осета и 

осећања; изрицање 

савета,  забрана и 

обавеза; 

изражавање 

мишљења (слагања 

/неслагања). 

 

10 мај, јун – разуме једноставније забране, 

правила понашања, своје и 

туђе обавезе и реагује на њих;  

– размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту, као и 

на своје и туђе обавезе;  

– саопшти правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 

обавеза користећи 

одговарајућа језичка средства; 

Ученици активно 

учествују у 

наставном 

процесу; 

самостално 

закључују значења 

израза и речи, као 

и 

форму и значења 

граматичких 

садржаја; раде 

вежбе слушања, 

читања, говора и 

писања;  глуме, 

симулирају, певају 

песму; раде 

пројекте. 

Наставник 

мотивише 

ученике за рад; 

подстиче 

сарадњу и 

самосталност у 

раду, 

креативно / 

критичко 

мишљење; 

пружа 

подршку; 

прати и 

евидентира рад 

и напредовање 

ученика. 

KM – читај/слушај и 

понови/одговори на 

питања/попуни 

табелу/допуни 

текст/повежи; играње 

улога, симулација; 

вођени дијалог; 

вођено писање састава 

и усмено изалагање. 

Посматрање и 

праћење, усмена 

провера кроз 

играње улога у 

паровима, 

симулације у 

паровима и 

групама, задаци у 

радној свесци, 

тестови слушања, 

различите технике 

формативног 

оцењивања. 

Писмени задаци са 

исправкама 

4(2+2) -сагледати како су ученици 

савладали пређени програм 

-уочава 

-именује 

-сугерише  

-поставља 

 

Метода усменог 
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КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

-разликује 

-упоређује 

-открива релације 

-изражава их 

проблем  

-подстиче  

-дискутује  

-анализира  

-мотивише  

-координира  

-поставља 

проблем  

-подстиче  

-сугерише 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог) 

-метода показивања 

(демонстрација 

сликом) 

 

 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултуралност. 

 

Исходи тема/области воде развијању следећих стандарада: 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.  

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.  

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме.  

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно окружење) 

уколико се говори споро и разговетно.  

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.  

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.).  

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.  

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и 

сл.) уз одговарајуће илустративне елементе 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.).  

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне исказе.  
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ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства.  

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и 

одговара на слична питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи једноставна 

језичка средства.  

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.  

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто 

честита 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, 

транспарената, јеловника...). 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито 

упитну).  

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.  

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких 

средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне податке 

о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних 

култура за које показује интересовање 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања.  
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ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, уколико се 

говори разговетно и умереним темпом.  

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и узрасно 

адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, 

правила игре и сл.), праћених визуелним елементима.  

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других 

писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.  

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.  

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.  

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично значење. 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући 

неколико краћих исказа у смислену целину.  

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна 

језичка средства.  

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

одговарајућу помоћ саговорника и понављање.  

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.  

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.  

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или одговара на 

питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште 

информативне природе.  

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста 
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ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.  

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и 

потреба. 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).  

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.  

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.  

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује 

интересовање. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: Енглески језик    РАЗРЕД: шести     

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Introduction 

Увод 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 

2. My life 

Мој живот 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 

4.The future 

Будућност 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 

6. Times and places 

Времена и места 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 

7. Cities 

Градови 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 

9. Experiences 

Искуства 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

идентичне 

активностима 

током часова 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

редовне наставе редовне наст. ученика 

11. What’s up? 

Шта има? 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак 

ученика 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
-шести разред- 

 

 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме, кроз практични рад оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

Компетенције: компетенције за учење, естетичка компетенција, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

 

Корелација:  

Биологија(израда паноа, плаката, цртежа, модела у облати Текстура и Простор) 

Музичка култура (у области Музичко стваралаштво -изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорна реч, 

ликовна уметност); 

Математика (област изражавања линијом  са наставном облашћу Троугао и Четвороугао), 

Историја (областима  Европа, Средоземље  и српске земље у раном средњем веку, Европа, Средоземље  и српске земље у позном средњем веку-опше 

одлике културе, истакнуте личности, уметничка дела)  

Географија (употреба географских карти у области Географска карта и области Привреда) 

Техника и технологија,  

Српски језик (у области Књижевност- ликовно представљање књижевних дела),  

Верска настава,  

Грађанско васпитање,  

Физичко и здравствено васпитање,       

Информатика и рачунарство-примена савремене технологије (видео бим, паметна табла, интернет, електронски уџбеници и сл) 

 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

33 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Ликовна култура     РАЗРЕД: шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Боја током школске 

године 

– користи одабране 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

 

 

 

 – прави разноврсне 

текстуре на подлогама, 

облицима или у 

апликативном програму;  

 

 

 

– користи изражајна 

својства боја у ликовном 

раду и свакодневном 

животу;  

 

 

 

– обликује, самостално, или 

у сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу;  

 

 

- изрази своје замисли и 

позитивне поруке 

одабраном ликовном 

Ученик повезује 

облике и линије у 

композицији. 

Примењује знања и 

вештине у изради 

визуелног знака. 

Стилизује облике и 

спољни изглед 

површине. 

Изражава текстуру 

предмета и 

материјала. 

Користи се 

богатством боја. 

Поседује 

имагинацију и 

спретност у раду 

Демонстрација,  

илустровање 

Организација 

наставног 

процеса 

Пружање 

практичних 

инструкција  

Пружање 

мотивације у 

раду  

Анализа 

ученичких 

радова  

Групна 

естетскa 

анализа 

Праћење 

напретка 

ученика у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

монолошка  

дијалошка 

хеуристичка 

дискусија 

мет. посматрања 

илустративна 

демонстратив-на 

метод. писаних 

радова 

мет. практичних 

активности 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-доношење 

прибора 

-естетска 

анализа 

2. Комуникација током школске 

године 

Ученик повезује 

облике и линије у 

композицији. 

Примењује знања и 

вештине у изради 

визуелног знака. 

Стилизује облике и 

спољни изглед 

површине. 

Изражава текстуру 

предмета и 

материјала. 

монолошка  

дијалошка 

хеуристичка 

дискусија 

мет. посматрања 

илуистаратив-на 

демонстартив-на 

метод. писаних 

радова 

мет. практичних 

активности 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-доношење 

прибора 

-естетска 

анализа 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

техником;  

 

 

 

- опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела; 

 

 

 

- идентификује теме у 

одабраним уметничким 

делима и циљеве 

једноставних визуелних 

порука;  

 

 

 

-повезује карактеристичан 

експонат и одговарајући 

музеј; 

 

 

-разматра са другима шта и 

како је учио и где та знања 

може применити 

 

 

 

Користи се 

богатством боја. 

Поседује 

имагинацију и 

спретност у раду 

 

Демонстрација,  

илустровање 

Организација 

наставног 

процеса 

Пружање 

практичних 

инструкција  

Пружање 

мотивације у 

раду  

Анализа 

ученичких 

радова  

Групна 

естетскa 

анализа 

Праћење 

напретка 

ученика у раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Текстуре током школске 

године 

Ученик повезује 

облике и линије у 

композицији. 

Примењује знања и 

вештине у изради 

визуелног знака. 

Стилизује облике и 

спољни изглед 

површине. 

Изражава текстуру 

предмета и 

материјала. 

Користи се 

богатством боја. 

Поседује 

имагинацију и 

спретност у раду 

монолошка  

дијалошка 

хеуристичка 

дискусија 

мет. посматрања 

илуистаратив-на 

демонстартив-на 

метод. писаних 

радова 

мет. практичних 

активности 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-доношење 

прибора 

-естетска 

анализа 

4. Уобразиља током школске 

године 

Ученик повезује 

облике и линије у 

композицији. 

Примењује знања и 

вештине у изради 

визуелног знака. 

Стилизује облике и 

монолошка  

дијалошка 

хеуристичка 

дискусија 

мет. посматрања 

илуистаратив-на 

демонстартив-на 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-доношење 

прибора 

-естетска 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

спољни изглед 

површине. 

Изражава текстуру 

предмета и 

материјала. 

Користи се 

богатством боја. 

Поседује 

имагинацију и 

спретност у раду 

Демонстрација,  

илустровање 

Организација 

наставног 

процеса 

Пружање 

практичних 

инструкција  

Пружање 

мотивације у 

раду  

Анализа 

ученичких 

радова  

Групна 

естетскa 

анализа 

Праћење 

напретка 

ученика у раду 

метод. писаних 

радова 

мет. практичних 

активности 

 

анализа 

5. Простор током школске 

године 

Ученик повезује 

облике и линије у 

композицији. 

Примењује знања и 

вештине у изради 

визуелног знака. 

Стилизује облике и 

спољни изглед 

површине. 

Изражава текстуру 

предмета и 

материјала. 

Користи се 

богатством боја. 

Поседује 

имагинацију и 

спретност у раду 

монолошка  

дијалошка 

хеуристичка 

дискусија 

мет. посматрања 

илуистаратив-на 

демонстартив-на 

метод. писаних 

радова 

мет. практичних 

активности 

 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-доношење 

прибора 

-естетска 

анализа 

Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура 
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Исходи воде развијању следећих стандарада: 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности  

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове  

ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак)  

ЛК 1.3.3.познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...)  

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних уметности 

ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике технике...)   

ЛК.2.2.1.одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт  

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, техника и материјала визуелне уметности. 

ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат.  

ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и 

радове других.  

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и на радовима других  

ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би проширио своја знања из визуелних уметности  

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота  
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ДОПУНСКА НАСТАВА: Ликовна култура     РАЗРЕД: шести     

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Боја током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2. Комуникација током школске 

године 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3. Текстуре током школске 

године 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

4. Уобразиља током школске 

године 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

5. Простор током школске 

године 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
-шести разред- 

 

 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску 

перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

 

Компетенције: компетенције за учење, естетичка компетенција, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, 

дигитална компетенција. 

 

Корелација: 

У области Човек и музика корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

  Српски језик (област Књижевност- песме косовског циклуса, песме о Краљевић Марку, Светом Сави итд.) 

  Историја (областима  Европа, Средоземље  и српске земље у раном средњем веку, Европа, Средоземље  и српске земље у позном средњем веку-

опше    одлике културе, истакнуте личности, уметничка дела)  

  Информатика и рачунарство (користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво) 

 

У области Музички инструменти корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

  Са областима предмета Музичка култура Слушање и Извођење музике 

  Физика (у областима Сила и Кретање-осцилаторно и таласно кретање) 

  Техника и технологија (примена савремених уређаја) 

 

У области Слушање музике корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

  Верска настава (слушање духовне музике; сличности и разлике православне и католичке духовне музике)  

  Српски језик (област Књижевност- средњи век и ренесанса) 

  Информатика и рачунарство (користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво) 

  Техника и технологија (примена савремених уређаја) 

 

У области Извођење музике корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Српски језик (Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст. Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и другим инструментима. 

Реконструкција музичких догађаја у стилу средњег века и ренесансе. Драматизација текста. Припрема школских приредби) 
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Информатика и рачунарство (користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво) 

Техника и технологија (примена савремених уређаја) 

Математика (област Разломци-појмови цело, половина, четвртина, осмина) 

 

 

У области Музичко стваралаштво корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Српски језик (Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст. Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и другим инструментима. 

Реконструкција музичких догађаја у стилу средњег века и ренесансе. Драматизација текста. Припрема школских приредби) 

Физичко и здравствено васпитање (развој координације и моторике) 

Грађанско васпитање (поштовање принципа сарадње и међусобног подстицања) 

Информатика и рачунарство (користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво) 

Техника и технологија (примена савремених уређаја) 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка култура     РАЗРЕД: Шести   ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Човек и 

музика 

током 

школске 

године 

– повеже различите видове 

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су настали;  

– наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за период 

средњег века и ренесансе;  

– уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у средњем 

веку и ренесанси; 

 – опише улогу музике у 

средњовековној Србији;  

– уочи разлике између духовних и 

световних вокалних композиција 

средњег века и ренесансе;  

– издвоји начине коришћења 

изражајних средстава у одабраним 

музичким примерима;  

– објасни како је музика повезана 

са другим уметностима и 

областима ван уметности (музика 

и религија; технологија 

записивања, штампања нота; 

извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

- наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

средњовековној 

Европи и Србији 

искаже своје 

мишљење о 

значају и улози 

музике у животу 

човека 

-организује 

-мотивише 

-објашњава 

-оцењује 

-усмерава 

- дијалошка 

- демонстративнa 

- вербална 

- аудитивна 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- провера знања 

усменим путем  

 

-анализирање 

музичких догађаја 

 

-активност на часу 

2. Музички 

инструменти 

током 

школске 

– одреди врсту музичког 

инструмента са диркама по 

-препознаје 

-разликује 

-дискутује 

-планира 

- дијалошка 

- демонстративнa 

- провера знања 

усменим путем  
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

године изгледу и звуку;  

– опише разлику у начину 

добијања звука код иснтрумената 

са диркама; 

 – препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

-слуша 

-анализира 

-упознаје 

 

-организује 

-мотивише 

-објашњава 

-оцењује 

-усмерава 

- вербална 

- аудитивна 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-анализирање 

музичких догађаја 

 

-активност на часу 

3. Слушање 

музике 

током 

школске 

године 

-разликује вокално-

инструменталне и инструменталне 

облике средњег века и ренесансе;  

– коментарише слушано дело у 

односу на извођачки састав и 

инструменте ;  

– идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника средњег века и 

ренесансе;  

– уочи сличности и разлике 

између православне и 

(римо)католичке духовне музике; 

 – идентификује елементе 

средњовековне музике као 

инспирацију у музици савременог 

доба; 

препознају 

извођачке саставе 

и упознају нове 

препознају 

музичке 

изражајне 

елементе и 

повезују их 

схватају однос 

музичког и 

драмског садржаја 

упознају нове 

жанрове и њихове 

карактеристике 

упознају народно 

стваралаштво и 

његове 

карактеристике 

препознају 

народне песме у 

уметничким 

делима 

-организује 

-мотивише 

-објашњава 

-оцењује 

-усмерава 

- дијалошка 

- демонстративнa 

- вербална 

- аудитивна 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- провера знања 

усменим путем  

 

-анализирање 

музичких догађаја 

 

-активност на часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4. Извођење 

музике 

током 

школске 

године 

-изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

традиционалне и/ или електронске 

инструменте, сaмoстaлнo и у 

групи;  

– примењује правилну технику 

певања;  

– примењује различита средства 

изражајног певања и свирања у 

зависности од врсте, намене и 

карактера композиције 

-свира 

-импровизује 

-тактира 

-слуша 

-анализира 

-разговара 

-организује 

-мотивише 

-објашњава 

-оцењује 

-усмерава 

- дијалошка 

- демонстративнa 

- вербална 

- аудитивна 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- провера знања 

усменим путем  

-анализирање 

музичких догађаја 

 

-активност на часу 

5. Музичко 

стваралаш-

тво 

 

током 

школске 

године 

-развије координацију и моторику 

кроз свирање и покрет;  

– примењује принцип сарадње и 

међусобног подстицања у 

заједничком музицирању;  

– користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких целина 

кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

– комуницира у групи 

импрoвизуjући мање музичке 

целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом;  

– учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и пројеката; 

 – изрази доживљај музике језиком 

других уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, ликовна 

уметност); 

- развијање 

способности за 

грађење мелодије 

- креативност 

- изражавање 

- наводи 

комуницира 

-дискутује 

-планира 

-организује 

-мотивише 

-објашњава 

-оцењује 

-усмерава 

- дијалошка 

- демонстративнa 

- вербална 

- аудитивна 

- фронтални рад 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- провера знања 

усменим путем  

 

-анализирање 

музичких догађаја 

 

-активност на часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 – учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и мaнифeстaциjaма;  

– понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона у различитим 

музичким приликама;  

– критички просуђује лош утицај 

прегласне музике на здравље;  

– користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 

Кључни појмови садржаја: световна музика, духовна музика, вишегласје, народна музичка традиција, музички инструменти 

 

Исходи воде развијању следећих стандарада: 

У области Човек и музика: 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско–стилских периода, музичких жанрова, народног 

стваралаштва 

МК. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора 

У области Музички инструменти: 

МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  

МК. 1.1.2. опише основне карактеристике: музичких инструмената и састава, историјско–стилских периода, музичких жанрова, народног 

стваралаштва 

МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером) 

МК. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора  

МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд  

У области Слушање музике: 

У области Слушање музике ученик уме, на основу слушања музичких примера, да именује:  
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МК. 1.2.4. српски музички фолклор  

У области Слушање музике ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са:  

МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  

МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера  

МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

У области Извођење музике: 

У области Музичко извођење ученик уме да:  

МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције  

МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инстументу  

МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским ансамблима. 

У области Музичко стваралаштво: 

У области Музичко стваралашта ученик уме да:  

МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела  

МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима  

МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст.  

МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте  
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ДОПУНСКА НАСТАВА-Музичка култура     РАЗРЕД:  шести 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Човек и 

музика 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2. Музички 

инструменти 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3. Слушање 

музике 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

4. Извођење 

музике 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

5. Музичко 

стваралаш-

тво 

 

током 

школске 

године 

исходи су идентични исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ИСТОРИЈА 
-шести разред- 

 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална 

компетенција. 

 

Корелација: 

 

Географија -карта, европа, средоземље, србија 

Српски језик-разумевање прочитаног; књижевност- дела о српским владарима Десанка Максимовић: Грачаница / Војислав Илић: Свети Сава ; 

језичке и говорне културе (вештине беседништва) 

Географија област клима, рељеф 

Математика јединице за рачунање времена 

Верска настава ширење хришћанства 

Ликовна култура-уметност овог доба, ликовно представљање 

Музичка култура- византијска музика 

Физика-проналасци/научно техничка открића 

Информатика и рачунарство-примена савремене технологије (видео бим, паметна табла, интернет, електронски уџбеници и сл) 

Народна песма: Смрт Мајке Југовића, Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Историја      РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Основи 

проучавања 

прошлости 

3 часа током 

септембрa 

 

-образложи узроке и 

последице историјских 

догађаја на конкретним 

примерима; 

-пореди историјске појаве 

-наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи и 

Средоземљу у средњем и 

раном новом веку; 

-на основу датих примера, 

изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском (на плану 

политике, економских 

прилика, друштвених и 

културних појава);  

-сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту;  

-приказује на историјској 

карти динамику различитих 

историјских појава и 

промена;  

-на историјској карти 

-слушају, 

-посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

- фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

-запажања 

наставника 

-ангажованост на 

часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

лоцира правце миграција и 

простор насељен Србима и 

њиховим суседима у 

средњем и раном новом 

веку;  

-идентификује разлике 

између типова државног 

уређења у периоду средњег 

и раног новог века;  

-изводи закључак о значају 

српске средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије владарске 

породице;  

-пореди положај и начин 

живота жена и мушкараца, 

различитих животних доби, 

припадника постојећих 

друштвених слојева, у 

средњем и раном новом 

веку;  

-разликује основна обележја 

и идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења у 

средњем и раном новом 

веку;  

-на понуђеним примерима, 

 

2. Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

веку 

23 часа 

септембар, 

октобар, 

новемар, 

децембар 

 

-слушају, 

-посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

- фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост на 

часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

разликује легенде и митове 

од историјских чињеница, 

као и историјске од 

легендарних личности; 

-образлаже најважније 

последице научно-

техничких открића у 

периоду средњег и раног 

новог века; 

-идентификује основне 

одлике и промене у начину 

производње у средњем и 

раном новом веку; 

-илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

цивилизација;  

-разликује споменике 

различитих епоха, са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини;  

-илуструје примерима 

важност утицаја 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и раног 

новог века у савременом 

друштву;  

-користећи ИКТ, самостално 

 

 

3. Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

23 часа 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

 

-слушају, 

-посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

- фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост на 

часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

3. Европа, свет и 

српске земље у 

раном новом веку 

(прединдустријско 

доба 

23 часа 

март, 

април,мај, 

јун 

 

или у групи, презентује 

резултате елементарног 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе;  

-повеже визуелне и 

текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, 

културни);  

-учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за развој културе 

сећања. 

-лоцира на историјској 

карти најважније 

цивилизације и државе 

Старог истока; 

-користећи историјску 

карту, доведе у везу особине 

рељефа и климе са 

настанком цивилизација 

Старог истока; 

-одреди место припадника 

друштвене групе на 

графичком приказу 

-слушају, 

-посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

- фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост на 

часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

хијерархије заједнице; 

-пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева на 

Старом истоку; 

-наведе најважније одлике 

државног уређења 

цивилизација Старог истока; 

-идентификује основна 

обележја и значај религије у 

цивилизацијама Старог 

истока; 

-разликује врсте писама 

цивилизација Старог истока; 

-илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

народа Старог истока на 

савремени свет; 

-користећи дату 

информацију или ленту 

времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност у 

одговарајући миленијум или 

век; 

-изложи, у усменом или 

писаном облику, историјске 

догађаје исправним 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

хронолошким редоследом; 

 

-прикупи и прикаже податке 

из различитих извора 

информација везаних за 

одређену историјску тему; 

- визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим историјским 

периодом или 

цивилизацијом; 

 

Кључни појмови садржаја: феудализам, прединдустријско доба, монархија, градска комуна, Црква, религија, хуманизам и ренесанса, географска 

открића, научна открића и технички проналасци, сеобе, прожимање цивилизација, индивидуални и колективни идентитети. 

 

 

Исходи воде развијању следећих стандарада (за све области/теме): 

Историјско знање 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода  

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости  

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости  

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације  

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје  

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје  

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје ИС.1.1.10.уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава из прошлости  

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одредикојој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен)  
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ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту  

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје  

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости 

и садашњости  

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

Истраживање и тумачење историје 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом  

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје  

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје  

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости  

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,догађају и 

личности је реч  

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике  

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда  

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле  

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона  

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче  

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора  

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему 

наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора  

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом 

историјском догађају, феномену  

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора  

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора  

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у 

којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски контекст извора)  



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

54 

 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем 

(закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави)  

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву  

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип...) 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-Историја           РАЗРЕД:  Шести  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Основи проучавања 

прошлости 

током 

школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак ученика 

2. Европа, Средоземље и 

српске земље у раном 

средњем веку 

током 

школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак ученика 

3. Европа, Средоземље и 

српске земље у позном 

средњем веку 

током 

школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак ученика 

4. Европа, свет и српске 

земље у раном новом 

веку (прединдустријско 

доба 

током 

школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

-напредак ученика 
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ГЕОГРАФИЈА 
-шести разред- 

 

 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, 

економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 

 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, рад с подацима и информацијама, сарадња, дигитална 

компетенција. 

 

Корелација: 

У области Друштво и  географија корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

    Информатика- примена средстава ИКТ-а (интернет извори, презентације: Power Point, Prezi, Edmodo, Kahoot квизове, и др) 

    Остале области предмета Географија у шестом разреду, с обзиром да се садржаји обрађују током читаве школске године, а исход се остварује на      

крају шестог разреда.   

 

У области Географска карта корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика (у области Рационални бројеви- Размере; Математика за пети разред- у области Угао -одређивање угаоног растојања тачке на 

Земљиној површини у односу на почетни меридијан и почетну паралелу) 

Природа и друштво за трећи разред (у области Кретање у простору и времену- Оријентација према Сунцу и одређивање главних страна света. 

Оријентација помоћу плана насеља. Оријентација на географској карти Републике Србије (уочавање облика рељефа, вода, насеља, саобраћајнице, 

границе... завичај на карти Србије); (у области Природа ↔ човек ↔ друштво /Мој завичај/ Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине 

(подножје, стране, обронци, врх планине). 

Ликовна култура-линија, боја, сенка, визуелно споразумевање 

Информатика и рачунарство- примена савремених технологија у оријентацији /Глобалних сателитских система (GPS и Галилео). 

 

У области Становништво корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика-израчунавање стопе наталитета и морталитета, природни прираштај 

Верска настава и историја-верска структура становништва 
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Историја-миграције становништва 

Природа и друштво за четврти разред (у области Моја домовина део света/ основне одреднице државе Србије (територија, границе, становништво, 

главни град) 

 

У области Насеља корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Географија областима  Становништво, Привреда, Држава и интеграциони процеси, Географија Европе 

Историја за пети разред (у областима  Праисторија и Стари исток- најстарија насеља у свету (нпр. градови у долинама река, у Палестини, 

Месопотамији, Египту и сл.), али и на територији Србије (нпр. Лепенски вир, Винча и винчанска култура). 

 

У области Привреда корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Природа и друштво  за трећи разред  (у области Људска делатност -Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот). Производне и 

непроизводне делатности људи и њихова међузависност. Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност) 

 

У области Држава и интеграциони процеси корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Природа и друштво за четврти разред (у области Моја домовина део света/ основне одреднице државе Србије (територија, границе, становништво, 

главни град). 

Историја  за пети разред државно уређење старих народа –Стари исток и античка Грчка;  

Историја  за шести разред (у области Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку- Државно уређење (типови европских 

монархија; република). 

 

У области Географија Европе корелација ће се одвијати са претходним областима из овог наставног предмета у шестом разреду. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Географија      РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Друштво и 

географија 

 – успоставља везе између 

физичко-географских и 

друштвено-географских 

објеката, појава и процеса;  

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

цртају 

оријентишу се 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

рад у пару 

групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 

 

2. Географска карта  – одређује математичко 

географски положај на 

Земљи;  

– анализира, чита и тумачи 

општегеографске и 

тематске карте; 

 – оријентише се у простору 

користећи компас, 

географску карту и 

сателитске навигационе 

системе; 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

цртају 

оријентишу се 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

рад у пару 

групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 
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ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

оцењује 

 

3. Становништво  – доводи у везу размештај 

светског становништва са 

природним 

карактеристикама простора;  

– анализира компоненте 

популацоне динамике и 

њихов утицај на 

формирање укупних 

демографских потенцијала 

на примерима Србије, 

Европе и света;  

– анализира различита 

обележја светског 

становништва и развија 

свест о солидарности 

између припадника 

различитих социјалних, 

етничких и културних 

група; 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

рад у пару 

групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 

 

4. Насеља  – анализира географски 

положај насеља;  

– објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља и 

даје примере у Србији, 

Европи и свету;  

– доводи у везу типове 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 
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ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

насеља и урбане и руралне 

процесе са структурама 

становништва, 

миграцијама, економским и 

глобалним појавама и 

процесима 

анализирају 

повезују 

 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

рад у пару 

групни рад 

 

одговори 

 

5. Привреда  – уз помоћ географске 

карте анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности; 

 – доводи у везу размештај 

привредних објеката и 

квалитет животне средине;  

– вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој 

локалној средини, Србији, 

Европи и свету; 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

рад у пару 

групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 

 

6. Држава и 

интеграциони 

процеси 

 – објасни политичко-

географску структуру 

државе;  

– представи процесе који су 

довели до формирања 

савремене политичко-

географске карте света; 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 
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ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

анализирају 

повезују 

 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

рад у пару 

групни рад 

 

одговори 

 

7. Географија Европе  – објасни како се издвајају 

географске регије;  

– илуструје уз помоћ карте 

најважније географске 

објекте, појаве и процесе на 

простору Европе. 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на изворе 

знања,  

поставља проблем, 

проверава, 

поставља питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

наративна 

дијалошка 

илустративна 

текстуална 

фронтални рад 

индивидуални 

рад 

рад у пару 

групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 

 

Кључни појмови садржаја: географска карта, становништво, насеља, привреда, држава, регије, Европа. 

 

Исходи воде развијању следећих стандарада (за све области/теме): 

Друштво и географија 

Географска карта 

ГЕ.1.1.1 Разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања 

ГЕ.1.1.2.Наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус и географска карта) 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

62 

 

ГЕ.1.1.3.Препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ.2.1.1.Одређује стране света у простору и на географској карти 

ГЕ.2.1.2.Одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.1.3.Препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, процесе и односе, који су представљени моделом, сликом, графиком, 

табелом и шемом 

ГЕ.2.1.4.Понуђене географске податке приказује на немој карти картографским изражајним средствима (боје, линије, прости геометријски знаци, 

симболички знаци...) графиконом, табелом и шемом 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: Географија      РАЗРЕД: Шести     

ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Друштво и 

географија 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2. Географска карта током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3. Становништво током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

4. Насеља током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

5. Привреда током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

6. Држава и 

интеграциони 

процеси 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

7. Географија Европе током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ФИЗИКА 
-шести разред- 

 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основе научне писмености, 

оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа 

научног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, комуникација, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. 

 

Корелација: 

У области Увод у физику корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда и шестог разреда- Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење времена, дужине, површине и 

запремине...). 

 

У области Кретање корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда- мерење дужине и времена; математика за пети разред-разломци/ аритметичка средина. 

Решавање задатака 

 

У области Сила корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда- Решавање задатака; 

 

У области Мерење корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда- Решавање задатака; Мере за дужину, тежину, време; претварање мерних јединица. 

 

У области Маса и густина корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда- Решавање задатака 

 

У области Притисак корелација ће се одвијати са следећим областима и предметима: 

Математика из претходних разреда- Решавање задатака 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Физика     РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Увод у 

физику 

4 часа 

септембар 

 -слушају, 

-посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

проверава, 

поставља 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

- фронтални рад 

-индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

-запажања 

наставника 

-

ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

 

2. 

Кретање 

14 часова 

септембар, 

октобар 

– разликује врсте кретања према облику путање и 

према промени брзине и одређује средњу брзину; 

 – објашњава узајамно деловање тела у непосредном 

додиру (промена брзине, правца и смера кретања, 

деформација тела) и узајамно деловање тела која 

нису у непосредном додиру (гравитационо, 

електрично и магнетно деловање); – решава 

квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(брзина, тежина, густина, притисак чврстих тела и 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

експериментална 

- фронтални рад 

индивидуални 

рад 

-рад у пару 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

течности...). експериментишу 

мере 

бележе 

 

проверава, 

поставља 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-групни рад 

 

3. Сила 14 часова 

новембар, 

децембар 

– разликује деловање силе Земљине теже од тежине 

тела;  

– повезује масу и инерцију, разликује масу и тежину 

тела, препознаје их у свакодневном животу и решава 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

различите проблемске задатке (проблем ситуације); 

 – демонстрира утицај трења и отпора средине на 

кретање тела и примењује добре и лоше стране ових 

појава у свакодневном животу;  

– демонстрира појаву инерције тела, деформације 

тела под дејством силе, узајамно деловање 

наелектрисаних тела и узајамно деловање магнета, 

притисак чврстих тела и течности; 

 – разликује преношење силе притиска кроз чврста 

тела и течности и наводи примере примене 

(хидраулична преса, кочнице аутомобила, ходање по 

снегу...);  

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак чврстих 

тела и течности...). 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

експериментишу 

мере 

бележе 

 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

проверава, 

поставља 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експериментална 

- фронтални рад 

индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4. 

Мерење 

13 часова  

јануар, 

фебруар 

– изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система (SI) и 

разликује основне и изведене физичке величине, 

претвара веће јединице у мање и обрнуто (користи 

префиксе микро, мили, кило, мега);  

– процењује вредност најмањег подеока код мерних 

инструмената (односно, тачност мерења); – мери 

тежину, дужину, време, запремин у и масу и на 

основу мерених вредности одређује густину и 

притисак;  

– одређује средњу вредност мерене величине и 

грешку мерења;  

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак чврстих 

тела и течности...). 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

експериментишу 

мере 

бележе 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

проверава, 

поставља 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

експериментална 

- фронтални рад 

индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

 

5. Маса и 

густина 

15 часова 

март, април 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак чврстих 

тела и течности...).  

– мери тежину, дужину, време, запремин у и масу и 

на основу мерених вредности одређује густину и 

притисак; 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

експериментишу 

мере 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

проверава, 

поставља 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

експериментална 

- фронтални рад 

индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

усмени 

одговори 

писмени 

одговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

бележе 

 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

6. 

Притисак 

12 часова 

мај, јун 

– познаје примену хидростатичког притисака 

(принцип рада водовода, фонтане); 

– мери тежину, дужину, време, запремин у и масу и 

на основу мерених вредности одређује густину и 

притисак; 

– решава квалитативне, квантитативне и графичке 

задатке (брзина, тежина, густина, притисак чврстих 

тела и течности...). 

слушају, 

посматрају,  

разговарају,  

закључују 

користећи већ 

стечена знања 

питају 

анализирају 

повезују 

експериментишу 

мере 

бележе 

 

Објашњава, 

усмерава, 

наводи,  

подстиче, 

 упућује на 

изворе 

знања,  

поставља 

проблем, 

проверава, 

поставља 

питања 

мотивише 

повезује 

тумачи 

процењује 

оцењује 

-наративна 

-дијалошка 

-илустративна 

-текстуална 

експериментална 

- фронтални рад 

индивидуални 

рад 

-рад у пару 

-групни рад 

 

запажања 

наставника 

ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

 

Кључни појмови садржаја: кретање, мерење, сила, маса, густина, притисак 
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Исходи воде остваривању следећих стандарда: 

 

Увод у физику 

ФИ.2.6.1. Ученик/ученица разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.3. Ученик/ученица уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

 

Кретање 

ФИ.1.2.1. Ученик/ученица уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. Ученик/ученица уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.4.4. Ученик/ученица уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.7.1. Ученик/ученица поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији  

ФИ.1.7.2. Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.2.2. Ученик/ученица зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.2.3. Ученик/ученица уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

ФИ.2.6.2. Ученик/ученица уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.7.1. Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.2.1. Ученик/ученица уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.7.1. Ученик/ученица уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

Сила 

ФИ.1.1.1. Ученик/ученица уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. Ученик/ученица уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.2.1.1. Ученик/ученица уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска 

ФИ.2.6.2. Ученик/ученица уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 
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Мерење 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученица уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. Ученик/ученица уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. Ученик/ученица зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. Ученик/ученица зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.7.1. Ученик/ученица поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.4.1. Ученик/ученица уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. Ученик/ученица уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у 

метре 

ФИ.2.4.4. Ученик/ученица зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.7.1. Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. Ученик/ученица уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

Маса и густина 

ФИ.1.7.1. Ученик/ученица поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.5. Ученик/ученица разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.7.1. Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.7.1. Ученик/ученица уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
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Притисак 

ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме принцип спојених судова 

ФИ.1.7.1. Ученик/ученица поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.7.1. Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.1.3. Ученик/ученица зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.7.1. Ученик/ученица уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
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ДОПУНСКА НАСТАВА: Физика     РАЗРЕД: Шести     

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Увод у 

физику 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2. Кретање током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3. Сила током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

4. Мерење током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

5. Маса и 

густина 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

6. Притисак током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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МАТЕМАТИКА 
-шести разред- 

 

 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност 

комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и 

вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 
Задаци :  

Образовни: 

-усвајање појма негативног броја, супротног броја,  

-апсолутне вредности броја,  

-структуре скупа целих бројева; 

-усвајање операција у скупу  

- усвајање појма и елемената троугла, 

-врсте троуглова и односи између елемената троугла; 

-усвајање појма четвороугла, врста и својстава четвороугла; 

-усвајање појма површине и правила (формула) за израчунавање површина четвороугла и троугла.  

Васпитни: 

- развијање марљивости и уредности код ученика; 

- развијање упорности и изграђивање позитивног односа према раду; 

-развијање воље, истрајности и задовољства при решавању задатака; 

-развијање самопоуздања и поверења у властите математичке способности. 

 Функционални:  развијање интелектуалних функција код ученика (перцепције, пажње, закључивања, стваралачког и апстрактног мишљења); 

-повезивање знања и његове примене у свакодневном животу; 

-оспособљавање ученика за решавање проблема и задатака у непознатим ситуацијама, као и решавање разноврсних задатака из 

-животне праксе;  да ученици науче да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

-да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметни садржај; 

-развој менталних способности. 
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Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

 

 

Корелација  

 - У области Цели бројеви ,Рационални бројеви, корелациаја  ће се одвијти са Техником и технологијом област Техничка и дигиталана писменост, 

- У области Цели и Рационални бројеви корелација ће се одвијати са Информатиком и рачунарством у области ИКТ и Дигитална писменост,као и у 

области Рачунарство 

 -корелација са Ликовном  културом  област изражавања линијом  са наставном облашћу Троугао и Четвороугао 

- корелација са Информатиком и рачунарством област  рачунарство 

 -корелаација са Физиком област  мерење у областима Троугао,Четвороугао и области  Површине четвороугла и троугла 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Математика    РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1.ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

24 часа 

септембар, 

новембар 

- ученици умеју 

да приказују 

целе бројеве на 

бројевној прави.  

- активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

 - практична 

примена 

стечених знања 

 - активно 

учешће у раду  

самопроцењивањ

е напретка -

запажање, 

повезивање, 

решавање 

проблема, 

организација, 

ослањање на 

претходно 

искуство...  

вежбање 

- предавање, 

контрола и праћење 

рада ученика, 

развијање љубави 

према предмету, 

упознавање ученика 

са циљевима и 

садржајима програма 

 - упознавање са 

правилима рада  

- упознавање са 

критеријумима 

оцењивања по 

областима 

 - упознавање 

ученика, одређивање 

њиховог претходног 

искуства, снимање 

иницијалног стања - 

редовно праћење 

рада и залагања 

ученика на часу, 

стална спремност на 

индивидуализацију 

приступа ученику 

 - подстицање развоја 

мишљења и 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-демонстративна 

метода 

-илустративна 

-монолошко 

дијалошка метода 

- усмено и писмено 

испитивање 

 - вођење ученичког 

портфолија  

- тестови знања 

 - разговор 

 - контролне вежбе  

- посматрање 

ангажованости на часу 

 - ученички радови  

- домаћи задаци  

- писмени радови 

 - анализа 

 - извођење закључака  

- презентација групног 

рада 

 - вредновање и 

оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

разумевања код 

ученика 

 - менторска улога 

наставника 

 - неговање 

позитивне климе у 

одељењу 

 - омогућавање 

подстицајне средине 

за рад и учење  

- охрабривање, 

помагање и 

подстицање ученика 

да сами изводе 

закључке  

- подстицање на 

учење  

- инсистирање на 

систематичности, као 

и на практичној 

примени стечених 

знања  

- оцењивање 

мотивисаности 

ученика за учење 

 - оцењивање 

процентног нивоа 

постигнућа ученика  
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

- идентификација 

напретка у учењу 

 - самовредновање 

реализације 

програма 

 - планирање новина 

и евентуалних 

измена за следећу 

школску годину. 

2.РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

50часова  

Септембар, 

јануар 

- ученици умеју 

да прикажу 

рационалне 

бројеве на 

бројевној прави 

и да их 

упоређују; 

 - умеју да 

примењују 

једначине и 

неједначине у 

решавању 

практичних 

проблема  

- активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

 - практична 

примена 

стечених знања 

 - активно 

учешће у раду  

самопроцењивањ

е напретка -

запажање, 

повезивање, 

решавање 

проблема, 

организација, 

ослањање на 

претходно 

- предавање, 

контрола и праћење 

рада ученика, 

развијање љубави 

према предмету, 

упознавање ученика 

са циљевима и 

садржајима програма 

 - упознавање са 

правилима рада 

 - упознавање са 

критеријумима 

оцењивања по 

областима  

- упознавање 

ученика, одређивање 

њиховог претходног 

искуства, снимање 

иницијалног стања - 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-демонстративна 

метода 

-илустративна 

-монолошко 

дијалошка метода 

- усмено и писмено 

испитивање 

 - вођење ученичког 

портфолија  

- тестови знања  

- разговор 

 - контролне вежбе 

 - посматрање 

ангажованости на часу 

 - ученички радови  

- домаћи задаци  

- писмени радови  

- анализа  

- извођење закључака 

 - презентација групног 

рада 

 - вредновање и 

оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

искуство...  

вежбање 

редовно праћење 

рада и залагања 

ученика на часу, 

стална спремност на 

индивидуализацију 

приступа ученику  

- подстицање развоја 

мишљења и 

разумевања код 

ученика 

 - менторска улога 

наставника  

- неговање позитивне 

климе у одељењу  

- омогућавање 

подстицајне средине 

за рад и учење  

- охрабривање, 

помагање и 

подстицање ученика 

да сами изводе 

закључке 

 - подстицање на 

учење  

- инсистирање на 

систематичности, као 

и на практичној 

примени стечених 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

знања  

- оцењивање 

мотивисаности 

ученика за учење  

- оцењивање 

процентног нивоа 

постигнућа ученика  

- идентификација 

напретка у учењу  

- самовредновање 

реализације 

програма  

- планирање новина 

и измена за 

сл.школ.годину 

3.TРОУГАО 24часа  

Јануар,март 

- ученици умеју 

да доказују 

једноставније 

теореме; - знају 

да конструишу 

углове; - 

решавају 

практичне 

задатке 

применом 

теорема о 

троуглу 

- активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

 - практична 

примена 

стечених знања 

 - активно 

учешће у раду  

самопроцењивањ

е напретка -

запажање, 

- предавање, 

контрола и праћење 

рада ученика, 

развијање љубави 

према предмету, 

упознавање ученика 

са циљевима и 

садржајима програма 

 - упознавање са 

правилима рада  

- упознавање са 

критеријумима 

оцењивања по 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-демонстративна 

метода 

-илустративна 

-монолошко 

дијалошка метода 

- усмено и писмено 

испитивање 

 - вођење ученичког 

портфолија  

- тестови знања  

- разговор 

 - контролне вежбе 

 - посматрање 

ангажованости на часу 

 - ученички радови  

- домаћи задаци  

- писмени радови  

- анализа  
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

повезивање, 

решавање 

проблема, 

организација, 

ослањање на 

претходно 

искуство...  

вежбање 

областима 

 - упознавање 

ученика, одређивање 

њиховог претходног 

искуства, снимање 

иницијалног стања - 

редовно праћење 

рада и залагања 

ученика на часу, 

стална спремност на 

индивидуализацију 

приступа ученику 

 - подстицање развоја 

мишљења и 

разумевања код 

ученика 

 - менторска улога 

наставника 

 - неговање 

позитивне климе у 

одељењу 

 - омогућавање 

подстицајне средине 

за рад и учење  

- охрабривање, 

помагање и 

подстицање ученика 

да сами изводе 

- извођење закључака 

 - презентација групног 

рада 

 - вредновање и 

оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

закључке  

- подстицање на 

учење  

- инсистирање на 

систематичности, као 

и на практичној 

примени стечених 

знања  

- оцењивање 

мотивисаности 

ученика за учење 

 - оцењивање 

процентног нивоа 

постигнућа ученика  

- идентификација 

напретка у учењу 

 - самовредновање 

реализације 

програма 

 - планирање новина 

и евентуалних 

измена за следећу 

школску годину. 

4.ЧЕТВОРОУГАО 22 часа  

март, април, 

мај, јун 

 

- знају да изводе 

конструкције 

троугла. 

 - ученици умеју 

да изводе 

- активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

- предавање, 

контрола и праћење 

рада ученика, 

развијање љубави 

према предмету, 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-демонстративна 

- усмено и писмено 

испитивање  

- вођење ученичког 

портфолија 

 - тестови знања  
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

конструкције 

четвороугла. 

 - практична 

примена 

стечених знања 

 - активно 

учешће у раду  

самопроцењивањ

е напретка -

запажање, 

повезивање, 

решавање 

проблема, 

организација, 

ослањање на 

претходно 

искуство...  

вежбање 

упознавање ученика 

са циљевима и 

садржајима програма 

 - упознавање са 

правилима рада  

- упознавање са 

критеријумима 

оцењивања по 

областима 

 - упознавање 

ученика, одређивање 

њиховог претходног 

искуства, снимање 

иницијалног стања - 

редовно праћење 

рада и залагања 

ученика на часу, 

стална спремност на 

индивидуализацију 

приступа ученику 

 - подстицање развоја 

мишљења и 

разумевања код 

ученика 

 - менторска улога 

наставника 

 - неговање 

позитивне климе у 

метода 

-илустративна 

-монолошко 

дијалошка метода 

- разговор  

- контролне вежбе  

- посматрање 

ангажованости на часу 

 - ученички радови 

 - домаћи задаци  

- писмени радови  

- анализа  

- извођење закључака 

 - презентација групног 

рада  

- вредновање и 

оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

одељењу 

 - омогућавање 

подстицајне средине 

за рад и учење  

- охрабривање, 

помагање и 

подстицање ученика 

да сами изводе 

закључке  

- подстицање на 

учење  

- инсистирање на 

систематичности, као 

и на практичној 

примени стечених 

знања  

- оцењивање 

мотивисаности 

ученика за учење 

 - оцењивање 

процентног нивоа 

постигнућа ученика  

- идентификација 

напретка у учењу 

 - самовредновање 

реализације 

програма 

 - планирање новина 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

и евентуалних 

измена за следећу 

школску годину. 

5.ПОВРШИНА 

ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

16 часова 

април, мај 

 

- ученици умеју 

правилно да 

примењују 

формуле код 

израчунавања 

површина у 

практичним 

задацима. 

- активан 

приступ при 

излагању новог 

градива и изради 

задатака на часу 

 - практична 

примена 

стечених знања 

 - активно 

учешће у раду  

самопроцењивањ

е напретка -

запажање, 

повезивање, 

решавање 

проблема, 

организација, 

ослањање на 

претходно 

искуство...  

вежбање 

- предавање, 

контрола и праћење 

рада ученика, 

развијање љубави 

према предмету, 

упознавање ученика 

са циљевима и 

садржајима програма 

 - упознавање са 

правилима рада  

- упознавање са 

критеријумима 

оцењивања по 

областима 

 - упознавање 

ученика, одређивање 

њиховог претходног 

искуства, снимање 

иницијалног стања - 

редовно праћење 

рада и залагања 

ученика на часу, 

стална спремност на 

индивидуализацију 

приступа ученику 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-демонстративна 

метода 

-илустративна 

-монолошко 

дијалошка метода 

- усмено и писмено 

испитивање  

- вођење ученичког 

портфолија  

- тестови знања 

 - разговор 

 - контролне вежбе 

 - посматрање 

ангажованости на часу  

- ученички радови  

- домаћи задаци  

- писмени радови  

- анализа  

- извођење закључака  

- презентација групног 

рада 

 - вредновање и 

оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 - подстицање развоја 

мишљења и 

разумевања код 

ученика 

 - менторска улога 

наставника 

 - неговање 

позитивне климе у 

одељењу 

 - омогућавање 

подстицајне средине 

за рад и учење  

- охрабривање, 

помагање и 

подстицање ученика 

да сами изводе 

закључке  

- подстицање на 

учење  

- инсистирање на 

систематичности, као 

и на практичној 

примени стечених 

знања 

 - оцењивање 

мотивисаности 

ученика за учење 

 - оцењивање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

процентног нивоа 

постигнућа ученика  

- идентификација 

напретка у учењу 

 - самовредновање 

реализације 

програма 

 - планирање новина 

и евентуалних 

измена за следећу 

школску годину. 

 

4 писмена задатка 8 часова 

(4+4) 

   -индивидуално  

 

Кључни појмови садржаја: цео број, апсолутна вредност, рационалан број, изрази, једначине и неједначине, координатни систем, 

пропорција, конструкције углова, троуглова и четвороуглова, 

паралелограм, ромб, трапез, делтоид, центар описаног и уписаног круга, 

површине троуглова и четвороуглова. 
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Исходи воде развијању следећих стандарада: 

 

У области Цели бројеви 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе,рационалне) 
МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 
МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа,помажући се сликом кад је то потребно 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 
МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем);рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја;израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета,укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 
МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 
МА.2.1.3. примени основна правила дељивостиса 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 
МА.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 
МА.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним представама 
МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 
МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 
У области рационални бројеви 

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе,рационалне) 
МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 
МА.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа,помажући се сликом кад је то потребно 

МА.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 
МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем);рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

МА.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја;израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета,укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 
МА.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 
МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 
МА.2.1.3. примени основна правила дељивостиса 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 
МА.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 
МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 
МА.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 
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У области троугао 
МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 
МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 
У области четвороугао 
МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; 

ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу 

елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему) 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 
МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише. 

 

У области површина троугла и четвороугла 
МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему 
МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

92 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА-МАТЕМАТИКА    ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Цели бројеви 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2.Рационални 

бројеви 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3.Троугао 

 

 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

4.Четвороугао 

 

Током 

школске  

Исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

5.Површина 

троугла и 

четвороугла  

Године Исходи су идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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БИОЛОГИЈА 
-шести разред- 

 

 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије одговоран 

однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици:  

- схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживог развоја;  

- разумеју поступност у развоју живог света;  

- схвате да су жива бића груписана према сродности у пет царстава;  

- стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића;  

- развију способност повезивања појмова и процеса у живим бићима и природи;  

- стекну знања о разноврсности и распрострањености живих бића;  

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и динамику кружења материје и протицања енергије;  

- развију осећање одговорности према стању животне средине;  

- схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца у њеној заштити и унапређивању;  

- упознају грађу и функционисање човечијег организма;  

- стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог здравља и здравља других људи;  

- схвате да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу 

људима;  

- користе методе посматрања, мерења и експеримента;  

- приликом избора будућег занимања имају јасну представу о занимањима везаним за биологију, што ће им омогућити квалитетно професионално 

усмеравање.  

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

- схвате појам биологије као науке значајне за напредак човечанства и одрживог развоја;  

- буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским прибором, лупом или микроскопом, као и да умеју да израде једноставне 

привремене препарате;  
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- упознају основну јединицу грађе живих бића;  

- упознају разноврсност живих бића; 

- упозна основне елементе наслеђивања и еволуције; 

- користи ИКТ технологију у настави биологије; 

- развија одговоран однос према заштити животне средине; 

- развија здраве стилове живота. 

 

Корелација: 

Унутар предмета: - корелација са градивом петог разреда, посебно у наставним темама 1,2 и 3 

Корелација са другим наставним предметима :  

Математика  

Физичко и здравствено васпитање  

Информатика и рачунарство  

Географија 

Техника и технологија  

Ликовна култура  

Српски језик и књижевност 

- Између предмета: - српски језик и књижевност – израда домаћих задатака есејског типа, рад са текстом и обрада текста приликом израде 

презентација, читање и разумевање текста, издвајање кључних речи и најважнијих појмова у области Језик и области Књижевност, 

- математика – рад са табелама,области из  претходних разреда 

- информатика и рачунарство – примена ИКТ технологија у изради домаћих задатака, прикупљању података и информација, фотографија и видео 

клипова у областима Дигитална писменост,Икт и Пројектни задатак 

-техника и технологија у области  Tехничка и дигитална писменост 

- ликовна култура – израда паноа, плаката, цртежа, модела у облати Текстура и Простор 

- географија – употреба географских карти у области Географска карта и области Привреда
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија   РАЗРЕДЕ: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Јединство 

грађе и 

функције као 

основа 

живота 

 

35 часова 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

 

– упореди грађу животиња, 

биљака и бактерија на нивоу 

ћелија и нивоу организма; 

– повеже грађу и животне 

процесе на нивоу ћелије и 

нивоу организма; 

– одреди положај органа 

човека и њихову улогу; 

– цртежом или моделом 

прикаже основне елементе 

грађе ћелије једноћелијских и 

вишећелијских организама; 

– користи лабораторијски 

прибор и школски микроскоп 

за израду и посматрање 

готових и самостално 

израђених препарата; 

– хумано поступа према 

организмима које истражује; 

слушају, причају 

посматрају, 

заључују, 

демонстрирају 

 

-наставник 

презентује 

наставни садр. 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче 

развој свести о 

очувању 

животне 

средине 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

запажања наставника 

ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-домаћи задаци 

-контролне важбе 

 

2.Живот у 

екосистему 

 

 

 

 

 

 

11 часова 

јануар, 

фебруар, 

март 

– направи разлику између 

животне средине, станишта, 

популације, екосистема и 

еколошке нише; 

– размотри односе међу 

члановима једне популације, 

као и односе између 

различитих популација на 

слушају, причају 

посматрају, 

заључују, 

демонстрирају 

 

-наставник 

презентује 

наставни садр. 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче 

развој свести о 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

запажања наставника 

ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-домаћи задаци 

-контролне важбе 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

конкретним примерима; 

– илуструје примерима 

међусобни утицај живих бића 

и узајамни однос са 

животном средином; 

– истражи утицај средине на 

испољавање особина, 

поштујући принципе научног 

метода; 

очувању 

животне 

средине 

 

3. 

Наслеђивање 

и еволуција 

7 часова 

март, април 

 

– идентификује примере 

природне и вештачке 

селекције у окружењу и 

у задатом тексту/илустрацији; 

– повеже еволутивне промене 

са наследном 

варијабилношћу и природ 

ном селекцијом; 

– групише организме према 

особинама које указују на 

заједничко порекло живота на 

Земљи; 

 

слушају, причају 

посматрају, 

заључују, 

демонстрирају 

 

-наставник 

презентује 

наставни садр. 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче 

развој свести о 

очувању 

животне 

средине 

 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

запажања наставника 

ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-домаћи задаци 

-контролне важбе 

 

4.  

Порекло и 

разноврсност 

живота 

 

 

12 часова 

април, мај 

 

– одреди положај непознате 

врсте на „дрвету живота”, на 

основу познавања општих 

карактеристика 

једноћелијских и 

вишећелијских 

слушају, причају 

посматрају, 

заључују, 

демонстрирају 

 

-наставник 

презентује 

наставни садр. 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

-запажања наставника 

ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-домаћи задаци 

-контролне важбе 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организама; 

– прикупи податке о 

радовима научника који су 

допринели изучавању 

људског здравља и изнесе 

свој став о значају њихових 

истраживања 

 

-подстиче 

развој свести о 

очувању 

животне 

средине 

 

 

5.  

Човек и 

здравље 

 

7 часова 

мај, јун 

 

– одржава личну хигијену и 

хигијену животног простора 

у циљу спречавања  

инфекција; 

– доведе у везу измењено 

понашање људи са 

коришћењем психоактивних 

супстанци; 

– збрине површинске озледе 

коже, укаже прву помоћ у 

случају убода инсеката, 

сунчанице и топлотног удара 

и затражи лекарску помоћ кад 

процени да је потребна; 

– повеже узроке нарушавања 

слушају, причају 

посматрају, 

заључују, 

демонстрирају 

 

-наставник 

презентује 

наставни садр. 

-подстиче на 

размишљање, 

увиђање 

-подстиче 

развој свести о 

очувању 

животне 

средине 

-фронтални 

-индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

 

-запажања наставника 

ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-домаћи задаци 

-контролне важбе 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

животне средине са 

последицама по животну 

средину и људско здравље и 

делује личним примером у 

циљу заштите животне 

средине; 

– користи ИКТ и другу 

опрему у истраживању, 

обради података и 

приказу резултата. 

– табеларно и графички 

представи прикупљене 

податке и изведе 

одговарајуће закључке; 

– разматра, у групи, шта и 

како је учио/учила и где та 

знања може да 

примени 

Кључни појмови садржаја: научни метод, грађа живих бића, животне функције, популација, екосистем, еколошки фактори, еколошка ниша, 

наследни материјал, селекција, „дрво живота”, хигијена, болести зависности, здравље, заштита животне средине. 

 

Исходи воде развијању следећих стандарада: 

 

У  области  Јединство грађе и функције као основа живота 

БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2. БИ.3.2.3.-зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава 

одвијање различитих функција неопходних за одржавање живота 

БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6. БИ.3.2.4. БИ.3.2.5. -познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању 

одговарајућег понашања јединке 
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БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. БИ.2.2.9. БИ.3.2.6. БИ.3.2.7. БИ.3.2.8.- разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији 

са околином 

 

У области  Живот у екосистему  

БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.2.4.1. БИ.2.4.2 БИ.3.4.1. - зна и разуме опште еколошке појмове 

БИ.1.4.3. БИ.2.4.3. БИ.2.4.4. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3. БИ.3.4.4. познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији 

БИ.1.4.4. БИ.2.4.5. БИ.2.4.6. БИ.2.4.7. БИ.3.4.5. - уочава разноликост екосистема на Земљи 

БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9. БИ.3.4.6. БИ.3.4.7. БИ.3.4.8.- разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине 

 

У области наслеђивање и еволуција 

БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножава 

 БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања;БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигот 

 БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деобаБИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија 

у организму   

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјалБИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују  

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће  

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њимаБИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред 

генетичког материјала утиче и средина  

БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији; 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

 

У области  човек и здравље 

БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. БИ.3.5.2.)-  познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне БИ.1.5.6. 

БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. БИ.3.5.3. БИ.3.5.4. БИ.3.5.5. -познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај 

БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9. БИ.2.5.4. БИ.3.5.6.- познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа БИ.1.5.10. 

БИ.1.5.11. БИ.1.5.12. БИ.1.5.13. БИ.2.5.5. БИ.3.5.7. БИ.3.5.8. -препознаје карактеристична понашања људи и разуме узроке њиховог настанка 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-Биологија   РАЗРЕД:  Шести  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Јединство 

грађе и 

функције као 

основа 

живота 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични  

часовима  

редовне наставе 

-Редовност похађања 

наставе 

-Напредак ученика 

2.Живот у 

екосистему 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични  

часовима  

редовне наставе 

Редовност похађања 

наставе 

-Напредак ученика 

3. 

Наслеђивање 

и еволуција 

Током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични  

часовима  

редовне наставе 

Редовност похађања 

наставе 

-Напредак ученика 

4.  

Порекло и 

разноврсност 

живота 

Током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични  

часовима  

редовне наставе 

Редовност похађања 

наставе 

-Напредак ученика 

5.  

Човек и 

здравље 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични  

часовима  

редовне наставе 

Редовност похађања 

наставе 

-Напредак ученика 
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                                                                        ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
-шести разред- 

 

 

Циљ наставе технике и технологије у основној школи јесте да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и технолошку писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се 

ученици упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и технолошку писменост, развију техничко мишљење, 

техничку културу рада. 

Задаци наставе технике и технологије су: 

-да помаже схватању законитости природних и техничких наука; 

-упознавање ученика са основама појединих области технике; 

-развијање индивидуалних склоности и способности; 

-да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења; 

-да помажу савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима; 

-да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака; 

-оспособљавањe  ученика за тимски и колективан рад; 

-да рационално и правилно организују рад, користе материјал, време и снагу; 

-да им стечена знања помажу при избору занимања. 

Оперативни задаци  

Ученици треба да :  

- Описује улогу технике, технологије и иновација у развоју заједнице и њихово повезивање 

- Наводи занимања у области технике и технологије 

- Процењује сопствена интересовања у области технике и технологије 

- Организује радно окружење у кабинету 

- Правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

- Класификује врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени 

- Наводи професије у подручју рада саобраћаја 

- Правилно се понаша као пешак, возач бицикла и дечијих возила у саобраћају 

- Користи заштитну опрему за управљање бициклом и дечијим возилима 
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- Показује поштовање према другим учесницима у саобраћају 

- Самостално црта скицом и техничким цртежом једноставан предмет 

- Правилно чита технички цртеж 

- Преноси податке између ИКТ уређаја 

- Користи интернет сервисе за претрагу 

- Повезује својства природних материјала са применом 

- Објасни технологију прераде и обраде дрвета, производњу папира, текстила и коже 

- Сече, спаја и врши заштиту папира, текстила, коже и дрвета 

- Правилно и безбедно користи алате 

- Ручно израђује једноставан предмет 

- Показује иницијативу и јасну орјентацију ка остваривању циљева 

- Активно учествује у раду пара или мале групе 

- Пружа помоћ у раду другим ученицима. 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

Међупредметне компетенције : 

      1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10.Одговоран однос према околини 

Корелација: 

Наставна тема Животно и радно окружење корелира са историјом тема Основи проучавања прошлости; физиком тема Увод у физику. 

Наставна тема Саобраћај корелира са математиком тема троугао и тема четвороугао. 
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Наставна тема Tехничка и дигитална писменост корелира са физиком теме Увод у физику и Мерење; са информатиком и рачунарством тема 

Дигитална писменост. 

Наставна тема Ресурси и производња корелира са математиком теме: Цели бројеви и Рационални бројеви; физиком тема Мерење. 

Наставна тема Конструкторско моделовање корелира са унутарпредметним садржајем; информатиком и рачунарством тема Рачунарство. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Техника и технологија                   РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Животно и радно 

окружење 

6 часова 

годишње 
- упознавање са развојем и 

значајем грађевинарства и 

урбанизма 

- препознаje савремене 

културе становања 

- класификује кућне 

инсталације 

- упознавање са развојем и 

значајем грађевинарства и 

урбанизма 

- препознаvawe савремене 

културе становања 

- класификује кућне 

инсталације 

- анализира карактеристике 

савремене културе 

становања 

- разуме просторно и 

урбанистичко планирање 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-мери 

-усваја нова 

знања 

-црта 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-монолошко дијалошка 

-демонстра- 

тивна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања 

наставника 

-ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

-степен 

остварености 

задатака 

2. Саобраћај 8 часова 

годишње 
- класификује врсте 

саобраћајних објеката према 

намени 

- познаје правила безбедног 

понашања и кретања пешака 

и бициклисте у саобраћају 

- повезује неопходност 

изградње прописне 

инфраструктуре са 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-мери 

-усваја нова 

знања 

-црта 

-уочава 

-развија 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-монолошко дијалошка 

-демонстра- 

тивна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања 

наставника 

-ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

- степен 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

безбедношћу учесника у 

саобраћају 

- повезује коришћење 

информационих 

технологија у саобраћајним 

објектима са управљањем и 

безбедношћу путника и 

робе 

- демонстрира правилно и 

безбедно понашање пешака 

и бициклисте на 

саобраћајном полигону 

и/или уз помоћ рачунарске 

симулације 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

остварености 

задатака 

3. Техничка и 

дигитална 

писменост 

18 часова 

годишње 

 

-скицира просторни изглед 

грађевинског објекта 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж уз помоћ 

наставника 

 - користи рачуарске 

апликације за техничко 

цртање грађевинских 

објеката уз помоћ 

наставника 

- креира дигиталну 

презентацију уз помоћ 

наставника 

- чита и црта грађевински 

технички цртеж 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-мери 

-усваја нова 

знања 

-црта 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-монолошко дијалошка 

-демонстративна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања 

наставника 

-ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

- степен 

остварености 

задатака 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- користи рачуарске 

апликације за техничко 

цртање грађевинских 

објеката 

- самостално креира 

дигиталну презентацију и 

представља је 

-помаже 

-евалуира 

4. Ресурси и 

производња 

20 часова 

годишње 
- препознаје основне 

грађевиснке материјале 

- препознаје грађевинске и 

пољопривредне машине и 

алате 

- описује занимања у 

области грађевинарства 

пољопривреде 

- израђује модел грађевинске 

и пољопривредне машине уз 

помоћ наставника 

- повезује коришћење 

грађевинских материјала са 

утицајем на животну 

средину 

- повезује алате и машине са 

врстама грађевинских и 

пољоприврендих радова 

-повезује значај извођења 

топлотне изолације са 

уштедом енергије 

- повезује гране 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-мери 

-усваја нова 

знања 

-црта 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-монолошко дијалошка 

-демонстра- 

тивна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања 

наставника 

-ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

-писмени 

одговори 

- степен 

остварености 

задатака 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

пољоприведе са одређеном 

врстом производње хране  

- израђује модел 

грађевинске и 

пољопривредне машине 

- реализује активност која 

указује на важност 

рециклаже 

- образлаже на примеру 

коришћење обновиљивих 

извора енергије и начине 

њиховог претварања у 

корисне облике енергије 

- успешно израђује модел 

грађевинске и 

пољопривредне машине 

5. Конструкторско 

моделовање 

20  часова 

годишње 
- уз помоћ наставника, или 

успешнијих ученика у тиму, 

израђује техничку 

документацију, макету и 

модел пољопривредне или 

грађевинске машине 

- уз помоћ наставника или 

успешнијих ученика у тиму 

безбедно изводи радне 

операције 

-  израђује техничку 

документацију,  макету и 

модел пољопривредне или 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-мери 

-усваја нова 

знања 

-црта 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-монолошко дијалошка 

-демонстра- 

тивна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања 

наставника 

-ангажованост 

на часу 

-усмени 

одговори 

- степен 

остварености 

задатака 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

грађевинске машине 

- самостално/тимски врши 

избор макете/модела 

грађевинског објекта  

- самостално проналази 

информације потребне за 

израду матеке и модела  

- самостално креира планску 

документацију користећи 

програм за обраду текста  

- припрема и организује 

радно окружење  

- самостално израђује 

макету/модел  поштујући 

принципе економичног 

искоришћења материјала  и 

рационалног одабира алата, 

машина у складу са 

принципима безбедности на 

раду 

- успешно  израђује 

макету/модел  поштујући 

принципе економичног 

искоришћења материјала  и 

рационалног одабира алата, 

машина у складу са 

принципима безбедности на 

раду 

- учествује у успостављању 

-дефинише 

нове појмове 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад 

других и предлаже 

унапређење модела/макете 

- одређује реалну вредност 

израђене макете/модела 

укључујући  оквирну 

процену трошкова 

Кључни појмови садржаја : машинство,саобраћај,техничка документација,енергетика,заштита личне безбедности и животне 

средине,предузимљивост и иницијатива 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                                     ШЕСТИ РАЗРЕД 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Животно и радно 

окружење 

 током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

2. Саобраћај Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

3. Техничка и 

дигитална писменост 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

4. Ресурси и 

производња 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

5. Конструкторско 

моделовање 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Исходи су 

идентични 

исходима 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
-шести разред- 

 

 

Циљ наставе информатике и рачунарства у основној школи јесте да сви ученици стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних постигнућа, оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у 

друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

-да помаже схватању законитости природних и техничких наука; 

-упознавање ученика са основама појединих области технике; 

-развијање индивидуалних склоности и способности; 

-да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења; 

-да помажу савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима; 

-да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака; 

-оспособљавањe  ученика за тимски и колективан рад; 

-да рационално и правилно организују рад, користе материјал, време и снагу; 

-да им стечена знања помажу при избору занимања. 

Оперативни задаци  

Ученици треба да :  

- Наводе примену информатике и рачунарства у савременом животу 

- Правилно користе ИКТ уређаје 

- Праве разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

- Креирају текстуални документ и примене основне акције едитовања и форматирања 

- Креирају мултимедијалну презентацију 

- Сачувају и организују податке 

- Реагују испаравно када додју у потенцијално небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја 

- Разликују безбедно од небезбедног понашања на интернету 

- Приступају интернету, проналазе информације и преузимају их на свој уређај 

- Спроводе поступке за заштиту личних података на интернету 

- Рационално управљају временом које проводе у раду са технологијом и на интернету 
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- Знају алгоритме аритметике 

- Наводе редослед корака у решавању једноставног логичког проблема 

- Креирају једноставни рачунарсјки програм у визуелном окружењу 

- Објасне сценарио и алгоритам пројекта. 

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

      1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10.Одговоран однос према околини 

 Заступљеност компетенције по наставним областима: 

1. ИКТ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

2. Дигитална писменост ј: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

3. Рачунарство: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    

4. Пројектна настава: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

Корелације : 

Наставна тема Дигитална писменост, корелација српски језик тема језичка култура; физика теме увод у физику и мерење. 

Наставна тема Информационо-комуникационе технологије корелација са ликовним васпитањем теме споразумевање и комуникација. 

Наставна тема Рачунарство корелира са математиком  теме цели бројеви,рационални бројеви, троугао и четвороугао; са физиком у наставној теми 

мерење. 

Наставна тема Пројектна настава корелира са наставним садржајем информатике и рачунарства  из претходног разреда. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство                   РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1.    ИКТ 10 часова 

септембар 
-правилно користи 

ИКТ уређаје;  

– креира, уређује и 

структурира 

дигиталне садржаје 

који садрже табеле 

у програму за рад са 

текстом и програму 

за рад са 

мултимедијалним 

презентацијама; 

– креира и обрађује 

дигиталну слику; 

– самостално снима 

и врши основну 

обраду аудио и 

видео записа;  

– уређује 

мултимедијалну 

презентацију која 

садржи видео и 

аудио садржаје 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-усваја нова 

знања 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-монолошко дијалошка 

-демонстративна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања наставника 

-ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-степен остварености задатака 

2. Дигитална 

писменост 
4 часа 

годишње 
-чува и организује 

податке локално и у 

облаку; 

– одговорно и 

правилно користи 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-усваја нова 

знања 

-припрема,   

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-монолошко дијалошка 

-демонстративна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-запажања наставника 

-ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-степен остварености задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

ИКТ уређаје у 

мрежном 

окружењу; 

– разликује основне 

интернет сервисе; 

– примењује 

поступке и правила 

за безбедно 

понашање и 

представљање на 

мрежи; 

– приступа 

Интернету, 

самостално 

претражује, 

проналази и 

процењује 

информације и 

преузима их на свој 

уређај поштујући 

ауторска права; 

– објасни поступак 

заштите дигиталног 

производа/садржаја 

одговарајућом CC 

лиценцом; 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

3. Рачунарство 15  часова 

годишње 
-објасни поступак 

прикупљања 

-посматра  

-упознаје  

-припрема,   

планира 

-монолошко дијалошка 

-демонстративна 

-запажања наставника 

-ангажованост на часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

података путем 

онлајн упитника;  

– креира 

једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском језику; 

– користи 

математичке изразе 

за израчунавања у 

једноставним 

програмима; 

– објасни и примени 

одговарајућу 

програмску 

структуру (наредбе 

доделе, гранања, 

петље); 

– користи у оквиру 

програма 

нумеричке, 

текстуалне и 

једнодимензионе 

низовске вредности; 

– разложи сложени 

проблем на 

једноставније 

функционалне 

-користи 

-усваја нова 

знања 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-степен остварености задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

целине 

(потпрограме); 

– проналази и 

отклања грешке у 

програму; 

4. Пројектни 

задатак 

7 часова јун -сарађује са осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупљању и 

обради материјала, 

представљању 

пројектних 

резултата и 

закључака; 

– користи 

могућности које 

пружају рачунарске 

мреже у сфери 

комуникације и 

сарадње; 

– креира, објављује 

и представља 

дигиталне садржаје 

користећи 

расположиве алате; 

– вреднује процес и 

резултате 

пројектних 

-посматра  

-упознаје  

-користи 

-усваја нова 

знања 

-уочава 

-развија 

логичко 

мишљење 

-закључује 

-сарађује 

-дефинише 

нове појмове 

-припрема,      

планира 

 -едукује 

-организује 

-мотивише 

-подстиче 

-објашњава 

-тумачи 

-вреднује 

-оцењује 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-подучава 

-посматра 

-помаже 

-евалуира 

-монолошко дијалошка 

-демонстративна 

-метода практичних 

радова 

 -индуктивна 

-дедуктивна 

-метода самосталног 

закључивања 

-запажања наставника 

-ангажованост на часу 

-усмени одговори 

-писмени одговори 

-степен остварености 

пројекта 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

активности 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

 

ИКТ: дигитални уређаји – компоненете – текст-процесор – форматирање –  графички објекат – табела – дигитална слика – аудио-запис – 

видео-запис – мултимедијална презентација 

Дигитална писменост: рачунарска мрежа – сервер – клијент – WWW – протокол– URL адреса – лиценца– ауторскоправо– нежељени програми 

– дигитално насиље – безбедност 

Рачунарство: текстуални програм – алгоритам – операција  – израз – променљива – наредба –  гранање – понављање –оператори – функције – 

ниске – листе – петља 

Пројектна настава: проблемска настава –пројекат – фазе пројекта – сценарио – процена – квалитет решења –безбедност –мултимедијални 

садржај– презентовање – дискусија 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     ШЕСТИ РАЗРЕД 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области 

ученик ће бити у 

стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.    ИКТ током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2. Дигитална 

писменост 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3. 

Рачунарство 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

4. Пројектни 

задатак 

Током школске 

године 

Исходи су 

идентични 

исходима редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

Идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-шести разред- 

 

 

 

 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 

физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

 

Годишњи фонд часова 72 часа+54 часа обавезне физичке активности ученика 

 

Специфичне предметне компетенције : 

Ученик је стекао знања и у стању је да користиразноврсне програме обуке индивидуалног и колективног вежбања. Има позитиван став према 

физичким активностима и спорту у свакодневном животу, поштује правила и негује здраве међуљудске односе.Промовише улогу физичке 

активности и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социопатолошких појава. 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација, сарадња, брига за здравље 

 

Корелација : 

Наставне области из физичког васпитања и образовања биће у корелацији са : 

-Биологијом  у области  Правилна исхрана и Хигијена тела,  

-историјом у области  Основе проучавања прошлости 

-музичка култура  у области Народна кола 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  РАЗРЕД:  ШЕСТИ   ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Физичке 

способности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа током 

школске 

године 

 - примени комплекс 

простих вежби у 

самосталном вежбању 

-користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

-упоређује резултате 

тестирања са вредностима 

за свој узраст 

-примени достигнути 

ниво технике кретања у 

игри, спорту и 

свакодневном животу 

-разликује атлетске 

дисциплине 

  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

 

 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2. Моторичке 

вештине, спорт 

и спортске 

дисциплине 

 

 -развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике 

-одржава равнотежу у 

различитим кретањима 

-схвата вредност спортске 

гимнастике за сопствени 

развој 

-изводи елементе 

кошаркашке технике 

-примењује основна 

правила кошарке 

-користи елементе 

кошарке у игри 

-примењује основне 

елементе тактике у 

одбрани и нападу 

-учествује на у нутар 

одељенским такмичењима 

  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

- уочава 

- вежба 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- тумачи 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

2А. Атлетика 

 

 - комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту 

и свакодневном животу 

- доводи у везу развој 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

- рад у пару 

 

2Б. Спортска 

гимнастика 

 - одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

- користи елементе 

гимнастике у 

свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

- процени сопствене 

могућности за вежбање у 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

гимнастици -повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

2В. Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 - користи елементе 

технике у игри 

-користи елементе 

кошарке у игри 

 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 

заинтересова-ности за 

заштиту здравља 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

2Г. Плес и 

ритмика 

 - изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

- игра народно коло 

- изведе кретања у 

различитом ритму 

- изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других култура 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 

заинтересова-ности за 

заштиту здравља 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

2Д. Пливање  -поштује правила 

понашања у води и око 

водене средине 

- контролише и одржава 

тело у води 

- преплива 25 м техником 

краула и леђног краула 

- скочи у воду на главу 

-процени своје 

способности и вештине у 

води 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 

заинтересованости за 

заштиту здравља 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2Е.Полигони  - примени комплекс 

простих вежби у 

самосталном вежбању 

-користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

-упоређује резултате 

тестирања са вредностима 

за свој узраст 

-примени достигнути 

ниво технике кретања у 

игри, спорту и 

свакодневном животу 

-разликује атлетске 

дисциплине 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- презентације 

- предавања 

 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 

заинтересованости за 

заштиту здравља 

3.Физичка и 

здравствена 

култура 

 -познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-поштује правила 

понашања у школи и ван 

ње 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

-примени и поштује 

правила тимске и 

спортске игре у складу са 

етичким нормама 

-прихвати победу и пораз 

у складу са фер плејом 

-разуме утицај физичког 

вежбања на здравље 

-разликује здраве и 

нездраве начине исхране 

-користи здраве 

намирнице у исхрани 

-процени лепоту покрета 

у физичком вежбању и 

спорту 

-примењује здравствено 

хигијенске мере у 

вежбању 

-правилно реагује након 

повреда 

-чува животну средину 

током вежбања 

-препозна последице 

конзумирања дувана 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

 

 

- рад у пару 

- презентације 

- предавања 

- повећање степена 

заинтересованости за 

заштиту здравља 

3А.Физичко 

вежбање и 

спорт 

 -познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-поштује правила 

понашања у школи и ван 

ње 

-примени и поштује 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

правила тимске и 

спортске игре у складу са 

етичким нормама 

-прихвати победу и пораз 

у складу са фер плејом 

-разуме утицај физичког 

вежбања на здравље 

-разликује здраве и 

нездраве начине исхране 

-користи здраве 

намирнице у исхрани 

-процени лепоту покрета 

у физичком вежбању и 

спорту 

-чува животну средину 

током вежбања 

 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

- презентације 

- предавања 

заинтересованости за 

заштиту здравља 

3Б.Здравствено 

васпитање 

 -процени ниво сопствене 

дневне физичке 

активности 

-препозна начине за 

побољшање својих 

физичких активности 

-препозна могуће 

последице недовољне 

физичке активности. 

-подстиче породицу на 

потребу и примену 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

- демонстрира 

- коригује 

- објашњава 

- мотивише 

- анализира 

- утврђује ниво 

способности 

- мери 

- упоређује 

- тумачи 

- помаже 

- разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

- индивидуални рад 

- групни рад 

- рад у пару 

- презентације 

- предавања 

-запажања наставника 

-активност ученика на 

часу 

-побољшање физичке 

способности 

- повећање степена 

заинтересованости за 

заштиту здравља 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

редовне физичке 

активности 

-повеже врсте вежби 

игара и спорта са 

њиховим утицајем на 

здравље 

-примени препоручени 

дневни ритам 

рада,исхране и одмора 

-користи само 

препоручене додатке 

исхрани 

-примењује здравсвено 

хигијенске мере у 

вежбању 

-правилно реагује након 

повреде 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-организује и 

припрема своје 

активности 

 

- планира 

-припрема 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

 

 

Кључни појмови садржаја : физичко вежбање, плес, кошарка, здравље, васпитање. 
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Исходи воде ка испуњењу следећих стандарда: 

 

Физичке способности: ФВ.1.1.3.,ФВ.1.1.4.,ФВ.1.1.5.,ФВ.1.1.6.,ФВ.1.1.7.,ФВ.1.1.9.,ФВ.1.1.10. 

Атлетика:ФВ.1.1.3.,ФВ.1.1.4.,ФВ.1.1.5.,ФВ.1.1.6.,ФВ1.1.7.,ФВ.1.1.9.,ФВ.1.1.10.,ФВ.1.1.24.,ФВ.1.1.25. 

Спортска игра кошарка:ФВ.1.1.1.,ФВ.1.1.2.,ФВ.2.1.1. 

Спортска гимнастика:ФВ.1.1.11.,ФВ.1.1.12.,ФВ.1.1.13.,ФВ.1.1.14.,ФВ.1.1.15.,ФВ.1.1.16.,ФВ.1.1.17.,ФВ.1.1.18.,ФВ.1.1.19.,ФВ1.1.24.,ФВ.1.1.25. 

Плес и ритмика:ФВ.1.1.20.,ФВ.1.1.21.,ФВ.1.1.22.,ФВ.1.1.24.,ФВ.1.1.25. 

Пливање:ФВ.1.1.6.,ФВ.2.1.6. 

Физичко вежбање и спорт:ФВ.1.2.1.,ФВ.1.2.2.,ФВ.1.2.3.,ФВ.1.3.1.,ФВ.1.3.2.,ФВ.1.3.3.,ФВ.1.3.4.,ФВ1.1.24.,ФВ.1.1.25. 

Здравствено васпитање:ФВ.1.4.1.,ФВ.1.4.2.,ФВ.1.4.4.,ФВ.3.3.1. 

 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се најединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као 

основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и здравственог васпитање, и учешћем у 

обавезним физичким активностима.Исходи представљају описих интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне 

области:  

- физичке способности, моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и физичка и здравствена култура.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ         РАЗРЕД: ШЕСТИ  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Излети са 

пешачењем 

10 часова 

септембар, 

октобар, март, 

април, мај 

-разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

-изводи покрете у задатом 

смеру 

-вешто изводи једноставне 

форме природног кретања 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

 

-дискусија 

-анализирање 

-објашњавање 

-показивање 

-разговор 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

 

-запажања 

наставника 

-активност 

ученика на часу 

-побољшање 

физичке 

способности 

2.Спортски дан 

 

 

 

 

 

10 часова 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар, март 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад  

-вежбање 

-игра 

-трчање  

-такмичење 

-анализирање 

-објашњавање 

-показивање                         

-  поређење 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

-запажања 

наставника 

-активност 

ученика на часу 

-побољшање 

физичке 

способности 

3.Мали фудбал 

 

12 часова  

септембар-

децембар 

март-мај 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-поштује правила 

колективне игре у одбрани и 

нападу,усвоји технике игре 

голмана,и игре уз примену 

правила 

-вежбање 

-игра 

-трчање 

-анализирање 

-објашњавање 

-показивање                         

-  поређење 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

 

-запажања 

наставника 

-активност 

ученика на часу 

-побољшање 

физичке 

способности 

-поштовање и 

примена правила 

игре 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

4.Такмичење 

 

10 часова 

септембар-јун 

-познаје правила спортске 

игре и придржава их се 

-стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-анализирање -вежбање 

-игра 

-трчање  

-такмичење 

-вербалне методе 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

-запажања 

наставника 

-активност 

ученика на часу 

-поштовање и 

примена правила 

5.Рукомет 12 часова  

Септембар –

јун 

-познаје правила спортске 

игре,усвоји елементе 

технике правила 

игре,хватања котрљајућих 

лопти,дриблинг,додавања 

лопте,додавање лопте 

дугуим замахом,шутирање 

на гол,бочни шут са 

отклоном,шутирање 

пивотмена,шут са крилне 

позиције,финтирање,хватање 

лопте једном руком,вежбе са 

два три играча у 

нападу,основни принципи 

колективне одбране,техника 

игра голмана и игра са 

применом правила. 

-вежбање 

-игра 

-трчање 

анализирање 

-објашњавање 

-показивање                         

-  поређење 

-вербалне методе 

-демонстрација 

-физичко вежбање 

 

запажања 

наставника 

-активност 

ученика на часу 

-поштовање и 

примена правила 

Исходи воде ка испуњењу следећих стандарда: 

Излети са пешачењем : ФВ.1.1.3 ,ФВ.1.1.10, ФВ.2.1.3, ФВ.2.1.8., ФВ.3.1.3 , ФВ.3.1.5 

Спортски дан: ФВ.1.1.11,  ФВ.1.1.18,ФВ.1.1.1.,ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1, ФВ.2.1.2,ФВ.3.1.6., ФВ.3.1.14.,ФВ.3.1.1.,ФВ.3.1.2 

Мали фудбал: ФВ.1.1.1, ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1.,ФВ.2.1.2ФВ.3.1.1, ФВ.3.1.2 

Такмичење : ФВ.1.1.1, ФВ.1.1.2,ФВ.2.1.1.,ФВ.2.1.2,ФВ.3.1.1, ФВ.3.1.2 
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ДОПУНСКА НАСТАВА-ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                           РАЗРЕД:  Шести  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Физичке 

способности  

 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2. Моторичке 

вештине, 

спорт и 

спортске 

дисциплине 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2А. Атлетика 

 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2Б. Спортска 

гимнастика 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2В. Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

2Г. Плес и 

ритмика 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

2Д. Пливање 

 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3.Д.Полигони 

 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3. Физичка и 

здравствена 

култура 

(реализује се 

кроз све 

наставне 

области и теме 

уз практичан 

рад) 

 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3А. Физичко 

вежбање и 

спорт 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 

3Б. 

Здравствено 

васпитање 

током 

школске 

године 

Исходи су 

идентични 

активностима 

редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност похађања 

наставе 

-напредак ученика 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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ВЕРСКА НАСТАВА 
-шести разред- 

 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују 

на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и 

животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. 

Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

 

Задаци верске наставе су да код ученика:  

- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према 

људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 

егоцентризам;  

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 

феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе;  

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као 

и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности 

и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;  

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци 

и другим областима;  

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, 

људима и природи.  

Корелација : 

-Ликовна култура (у областима Комуникација- Комуникативна улога уметности (теме, мотиви и поруке у визуелним уметностима; улога уметности 

у свакодневном животу). 

  - Музичка култура (у областима Човек и музика- Средњи век: Ранохришћанска музика. Византијско певање. Грегоријански корал. Рани облици 

вишегласја ‒ мотет. Световна музика средњег века: трубадури, трувери минезенгери. Духовна и световна музика у средњовековној Европи и Србији. 

Музика средњег века као инспирација за уметничку и популарну музику., Слушање музике- Слушање световне и духовне средњовековне 

 -грађанско васпит  у областима – Стварање света, Религија и култура старог света, 

 -српски језик и књижевност у области Кљижевност и Језик 

-историју у области Европа,Средоземље и европске земље у раном средњем веку 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА                                   РАЗРЕД:  Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

I Увод 

 

1 час 

Септембар 

-Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, планом и 

програмом и 

начином 

реализације наставе 

Православног 

катихизиса;  

-Установити каква 

су знања стекли и 

какве ставове 

усвојили ученици у 

претходном 

школовању. 

 

-сагледа 

садржаје 

којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у 

току 8. године 

основног 

образовања;  

-уочи какво је 

његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања. 

 

-бити 

мотивисан да 

похађа часове 

Православног 

катихизиса 

 

Ученици треба 

да уоче да у 

хришћанству 

нема сукоба и 

искључивости 

између једног 

и многих. 

Наставни процес се реализује 

индивидуално, групно или у 

пару.  Настава се реализује у 

кабинету кроз теорију и вежбе.  

Срж верске наставе чини 

обезбеђивање креативног, 

индивидуалног и флексибилног 

приступа вери у Бога и црквеном 

начину живота у живој размени 

између наставника и ученика. 

Увођење у веру и богопознање 

није линеарно већ је усмерено ка 

смисаоним везама у излагању и 

разумевању ове савремене 

проблематике.  

 

Ученици се постепено уводе у 

појам о Богу, терминологију и 

начин мишљења комбиновањем 

историјског приказа са 

истинским доживљајем Бога. У 

настави се користи читање 

одређених делова Библије, 

уџбеника и видео приказа. 

Такоће, користе се различите 

-степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

138 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

активне, партиципативнe и 

кооперативне методе образовања 

у вештини артикулисања верско-

религиозне тематике и начина 

њиховог решавања. Нагласак је 

на проблемском приступу, 

самосталним и тимским 

истраживачким аспектима који 

оспособљавају ученике за 

изградњу властитих стратегија 

учења и критичко коришћење 

различитих извора и средстава 

информисања као и стеченог 

знања. Циљеви верске наставе  се 

остварују честим покретањем 

разговора или расправа, 

размењивањем увида и анализом 

свакодневног искуства. Оцењују 

се нивои постигнућа у свим 

знањима, способностима и 

вештинама, разноврсним 

методама и инструментима током 

свих часова. Вреднују се 

целовити писмени и усмени 

одговори на постављена питања, 

али и активност коју ученици 

испољавају на часу, пре свега 

спремност на сарадњу и 

2. Религија 

и култура 

старог 

света 

3 часа 

Септембар 

Продубити код 

ученика знање о 

човеку као икони 

Божијој у свету; 

-Развити свест код 

-увидети да је 

човекикона 

Божија јер је 

слободна 

личност ида је 

- Развијање 

код деце 

осећаја за 

припадност 

заједници и 

-степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

139 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

 ученика о 

неопходности 

живота у заједници;  

-Развити свест код 

ученика да је грех 

злоупотреба 

слободе; 

-Омогућити 

ученицима основ за 

разумевање 

хришћанског појма 

слободе 

-Подстаћи ученике 

на узајамну љубав и 

поштовање; 

-Подстаћи ученике 

на стално 

преиспитивање свог 

живота.  

 

служба 

човекова да 

буде спона 

између Бога и 

света. 

-увидети да се 

човек остварује 

као личност у 

слободној 

заједници 

љубави са 

другим 

-бити 

подстакнут да 

учествује у 

литургијској 

заједници 

-сагледати грех 

као промашај 

људског 

назначења; 

-разликовати 

слободу од 

самовоље 

-увидети да 

човек може 

бити роб својих 

лоших особина 

и навика 

-бити 

подстакнут да 

литургијском 

начину 

живота. 

интелектуалну размену у 

дискусији са другима. Покретање 

расправa (или учешће у њима) 

важан је део усавршавања 

логичких способности и 

развијања (артикулације и 

одбране) личних или 

колективних вредносних ставова, 

али и учења како да се толеришу 

туђи. Практични део оваквог 

приступа спознања вере и Бога 

огледа се у посећивању 

храмовима, одласку на 

богослужења и активног учешћа 

у њима који се испољавају у 

посту и причешћу (два пута 

током школске године) и 

једнодневним излетима у неки од 

оближњих манастира и 

разговорима са 

монасима/монахињама, као 

упознавање са једним другачијим 

начином живота и постојања у 

овом свету. 

Катихизација као литургијска 

делатност заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. Катихезане 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

увиди вредност 

ближњега у соп 

ственом 

животу; 

-усвојити став 

да једино кроз 

љубав човек 

може превазићи 

конфликт 

-вредновати 

своје поступке 

на основу 

Христових 

заповести о 

љубави 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), 

већ као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. Катихета (вероучитељ) би 

требало да стално има на уму да 

је катихеза сведочење Истине, 

проповед Истине и увођење у 

Истину кроз Цркву као заједницу 

љубави. На почетку сваке 

наставне теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, садржајима по 

темама, начином остваривања 

програма рада, као и са начином 

вредновања њиховог рада 

3.Откри-

вење – 

свет 

библије 

 

4 часа 

 

Октобар 

-Омогућити 

ученицима основ за 

правилно 

разумевање 

хришћанског 

подвига 

-Упутити ученике 

на смисао подвига 

светитеља; 

-Објаснити 

ученицима начин, 

смисао и циљ поста; 

-Упознати ученике 

са Житијима 

Светих; 

-уочити да је 

Црква на 

Саборима 

решавала 

проблеме са 

којима се 

сусретала кроз 

историју 

-бити 

подстакнут да 

своје проблеме 

и несугласице 

са другима 

решава кроз 

разговор и 

заједништво; 

Критички 

размишља и 

доноси 

закључке 

-степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Развити 

евхаристијски етос 

код ученика. 

 

-знати да је 

Символ вере 

установљен на 

Васељенским 

саборима 

-умети да 

интерпретира 

Символ вере;  

-знати да се 

Символ вере 

изговара на 

Крштењу и 

Литургији 

-уочити да 

појам 

Богочoвека 

описује Христа 

као истинитог 

Бога и 

истинитог 

Човека 

4.  

Стварање 

света и 

човека 

 

 

6 часова 

Новембар - 

децембар 

 

-Указати ученицима 

на значај личне и 

саборне молитве  

-Објаснити 

ученицима важност 

Литургије 

тумачењем значења 

речи Евхаристија и 

Литургија 

-увидети да 

Црква Светим 

Тајнама 

повезује човека 

са Богом у 

најважнијим 

моментима 

његовог живота 

(рођење и 

духовно рођење 

Тумачење у 

оквиру 

Литургије 

- Упућивање 

да се Бог 

сусреће и види 

кроз чланове 

Литургије 

-степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

(захвалност и 

заједничко дело) 

-Указати ученицима 

да је литургијско 

сабрање израз 

Цркве као Тела 

Христовог; 

-Указати ученицима 

на целину 

литургијског 

догађаја као 

узајамног даривања 

Бога и његовог 

народа 

-Упознати ученике 

са смислом и 

основним 

елементима 

Литургије; 

-Подстаћи ученике 

на заједничко 

учешће у 

богослужењима; 

-Објаснити 

ученицима 

динамику 

богослужбеног 

времена 

-Крштење, 

венчање и Брак, 

Црквена брига 

за болесне у 

јелеосвећењу...) 

-увидети да је 

Литургија извор 

и циљ свих 

Тајни Цркве; 

-знати да је 

Причешће 

врхунац 

светотајинског 

живота 

-препознати 

Крштење и 

Миропомазање 

као Тајне уласка 

у Цркву;  

-бити 

подстакнут да 

на покајање 

гледа као на 

промену начина 

живота 

-увидети да 

субрак и 

монаштво два 

пута која воде 

ка Богу;  

-разликовати и 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

именује службе 

у Цркви 

(епископ, 

свештеник, 

ђакон и народ) 

-препознати 

своју службу у 

Цркви; 

-моћи да у 

молитвословљи

ма уочи 

важност 

природних 

елемената (воде, 

грожђа, жита, 

светлости...) 

-бити 

подстакнут на 

учествовање у 

светотајинском 

животу Цркве 

5. Старо-

заветна 

историја 

спасења  

7 часова 

 

Децембар – 

фебруар 

-Објаснити 

ученицима значај 

мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете 

браће и Светог Саве 

-Указати ученицима 

кроз примере српских 

светитеља на значај 

стицања 

-објаснити да 

Царство 

Божије у 

пуноћи 

наступа по 

другом 

Христовом 

доласку и 

васкрсењу 

- објашњење 

на основу 

искуства 

љубави према 

другом бићу 

-степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

хришћанских врлина 

-Указати ученицима 

на историјски пут 

Српске Цркве кроз 

житија изабраних 

светитеља; 

-Подстаћи ученике да 

развију доживљај 

Крсне славе као 

молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља 

-Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе) 

-Пружити ученицима 

могућност да 

сагледају улогу СПЦ 

у развоју српске 

културе и идентитета 

мртвих; 

-објаснити да 

је Бог створио 

човека као 

сарадника на 

делу спасења 

-препознати да 

је  Литургија 

икона Царства 

Божијег 

-бити 

подстакнут да 

активније 

учествује у 

Светој 

Литургији. 

-препричати 

догађај 

Преображења 

Господњег; 

-повезати 

појмове 

светости и 

обожења 

садејством 

Светога Духа 

-препознати да 

је предукус 

Царства 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима... 

-препознати 

разлику 

између 

православне 

иконографијеи 

световног 

сликарства; 

-препознати 

икону као 

символ 

Царства 

Божијег; 

-бити 

подстакнут да 

на правилан 

начин 

изражава 

поштовање 

према 

хришћанским 

светињама. 

-уочити у којој 

мери је 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса у 

8. разреду, као 

и у целом 

циклусу 

6. Закон 

божији 

7 часова 

Фебруар - 

април 

-Објаснити 

ученицима значај 

мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете 

браће и Светог Саве 

-Указати ученицима 

кроз примере српских 

светитеља на значај 

стицања 

хришћанских врлина 

-Указати ученицима 

на историјски пут 

Српске Цркве кроз 

житија изабраних 

светитеља; 

-Подстаћи ученике да 

развију доживљај 

Крсне славе као 

молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља 

-објаснити да 

Царство 

Божије у 

пуноћи 

наступа по 

другом 

Христовом 

доласку и 

васкрсењу 

мртвих; 

-објаснити да 

је Бог створио 

човека као 

сарадника на 

делу спасења 

-препознати да 

је  Литургија 

икона Царства 

Божијег 

-бити 

- објашњење 

на основу 

искуства 

љубави према 

другом бићу 

 -степен 

ангажовања 

ученика 

-запажања 

наставника 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

-Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе) 

-Пружити ученицима 

могућност да 

сагледају улогу СПЦ 

у развоју српске 

културе и идентитета 

подстакнут да 

активније 

учествује у 

Светој 

Литургији. 

-препричати 

догађај 

Преображења 

Господњег; 

-повезати 

појмове 

светости и 

обожења 

садејством 

Светога Духа 

-препознати да 

је предукус 

Царства 

Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима... 

-препознати 

разлику 

између 

православне 

иконографијеи 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

световног 

сликарства; 

-препознати 

икону као 

символ 

Царства 

Божијег; 

-бити 

подстакнут да 

на правилан 

начин 

изражава 

поштовање 

према 

хришћанским 

светињама. 

-уочити у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса у 

8. разреду, као 

и у целом 

циклусу 

7. 

Месијан-

8 часова 

Април - јун 

-Објаснити 

ученицима значај 

мисионарске и 

-објаснити да 

Царство 

   



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

149 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

ска нада просветитељске 

делатности Свете 

браће и Светог Саве 

-Указати ученицима 

кроз примере српских 

светитеља на значај 

стицања 

хришћанских врлина 

-Указати ученицима 

на историјски пут 

Српске Цркве кроз 

житија изабраних 

светитеља; 

-Подстаћи ученике да 

развију доживљај 

Крсне славе као 

молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља 

-Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе) 

-Пружити ученицима 

могућност да 

сагледају улогу СПЦ 

у развоју српске 

културе и идентитета 

Божије у 

пуноћи 

наступа по 

другом 

Христовом 

доласку и 

васкрсењу 

мртвих; 

-објаснити да 

је Бог створио 

човека као 

сарадника на 

делу спасења 

-препознати да 

је  Литургија 

икона Царства 

Божијег 

-бити 

подстакнут да 

активније 

учествује у 

Светој 

Литургији. 

-препричати 

догађај 

Преображења 

Господњег; 

-повезати 

појмове 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

светости и 

обожења 

садејством 

Светога Духа 

-препознати да 

је предукус 

Царства 

Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима... 

-препознати 

разлику 

између 

православне 

иконографијеи 

световног 

сликарства; 

-препознати 

икону као 

символ 

Царства 

Божијег; 

-бити 

подстакнут да 

на правилан 

начин 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

изражава 

поштовање 

према 

хришћанским 

светињама. 

-уочити у којој 

мери је 

напредовао и 

савладао 

градиво 

Православног 

катихизиса у 

8. разреду, као 

и у целом 

циклусу 
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                                                                            ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
                                                                          -шести  разред- 
 

 

Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 

вредности.  

 

Циљ наставе предмета је да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој 

личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

 

Задаци предмета су: 

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу;  

- упознавање школских правила и процедура;  

- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела;  

- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе;  

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења;  

- обучавање техникама групног рада;  

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

Компетенције: 

Компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, комуникација, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

Корелација : 

У оквиру Језичке културе из Српског језика и књижевности, Енглеског језика, Географије у областима – Човек и географија,  

-Верске наставе у областима – Стварање света, Религија и култура старог света,  

-Биологија у областима – Човек и здравље.  

-Чувари природе у областима – Положај и улога човека у природи,  

 -Историја- Основи проучавања прошлости
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско васпитање                   РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ    

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Људска 

права  

 

 

10 часова 

септембар, 

октобар, 

новембар 

 

 Ученик ће знати да: 

– образложи везу права 

и одговорности на 

примеру; 

– наведе примере за 

групу права слобода и 

заштита од, 

– аргументује значај 

инклузивног 

образовања, права и 

потребе за 

образовањем свих 

ученика; 

– штити своја права на 

начин који не угрожава 

друге и њихова права; 

– идентификује 

показатеље кршења 

права детета у 

свакодневном 

животу, примерима из 

прошлости, литературe; 

-посматра 

-открива 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-примењује 

знања 

-дискутује 

-истражује 

-закључује 

-игра улоге 

(своје и туђе) 

-интерпретира 

-поставља 

питања 

-тражи 

објашњења 

-илуструје 

-игра се 

 

 

-планира 

-организује 

-води 

-подстиче 

-тумачи 

-мотивише 

-коригује 

-осмишљава 

-прати 

-демонстрира 

-слуша 

-помаже 

-координира 

-коригује 

-анализира 

-метода разговора 

(дијалог) 

-радионичарска 

-демонстративна (кроз 

слику, игру и глуму) 

-илустративна 

-драматизација 

-осмишљена игра 

-истраживачка 

-интерактивна 

-дискусија 

-запажања наставника 

-активност на часу 

-описно оцењивање 

2. 

Демократско  

друштво 

7 часова 

новембар, 

децембар 

 Ученик ће знати да : 

– сврсисходно користи 

кључне појмове 

савременог 

-посматра 

-открива 

-уочава 

-усваја нова 

-планира 

-организује 

-води 

-подстиче 

-метода разговора 

(дијалог) 

-радионичарска 

-демонстративна (кроз 

-запажања наставника 

-активност на часу 

-описно оцењивање 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ    

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

демократског 

друштва: демократија, 

грађанин, власт; 

– образложи улогу 

грађана у друштвеном 

систему и систему 

власти на 

примеру; 

– разликује стварну 

партиципацију ученика 

у одељењу и школи од 

симболичке и 

декоративне; 

 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-примењује 

знања 

-дискутује 

-истражује 

-закључује 

-игра улоге 

(своје и туђе) 

-интерпретира 

-поставља 

питања 

-тражи 

објашњења 

-илуструје 

-игра се 

-тумачи 

-мотивише 

-коригује 

-осмишљава 

-прати 

-демонстрира 

-слуша 

-помаже 

-координира 

-анализира 

слику, игру и глуму) 

-илустративна 

-драматизација 

-осмишљена игра 

-истраживачка 

-интерактивна 

-дискусија 

3.Процеси у 

савременом 

свету 

11 часова  

јануар, фебруар, 

март, април 

 Ученик ће знати да: 

– позитивно користи 

интернет и мобилни 

телефон за учење, 

информи 

сање, дружење, 

покретање акција; 

– образложи могући 

утицај друштвених 

мрежа на ставове и 

деловање 

-посматра 

-открива 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-примењује 

знања 

-дискутује 

-истражује 

-планира 

-организује 

-води 

-подстиче 

-тумачи 

-мотивише 

-коригује 

-осмишљава 

-прати 

-демонстрира 

-слуша 

-метода разговора 

(дијалог) 

-радионичарска 

-демонстративна (кроз 

слику, игру и глуму) 

-илустративна 

-драматизација 

-осмишљена игра 

-истраживачка 

-интерактивна 

-дискусија 

-запажања наставника 

-активност на часу 

-описно оцењивање 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ    

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

појединца; 

– примени 7 правила за 

сигурно четовање и 

коришћење СМС 

порука; 

– препознаје ситуације 

дигиталног насиља и 

зна како да реагује и 

коме 

да се обрати за помоћ; 

-закључује 

-игра улоге 

(своје и туђе) 

-интерпретира 

-поставља 

питања 

-тражи 

објашњења 

-илуструје 

-игра се 

-помаже 

-координира 

-анализира 

4. Грађански 

активизам 

 

 

8 часова април, 

мај, јун 

Ученик ће знати да: 

– учествује у избору 

теме, узорка и 

инструмента 

истраживања; 

– учествује у 

спровођењу 

истраживања, 

прикупљању и обради 

добије 

них података и 

извођењу закључака; 

– презентује 

спроведено 

истраживање и 

добијене резултате; 

– процењује ефекте 

спроведеног 

-истражују 

-прикупљају 

податке 

-интервјуишу 

-фотографишу 

-пишу 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе 

закључке 

-планира 

-организује 

-води 

-подстиче 

-тумачи 

-мотивише 

-коригује 

-осмишљава 

-прати 

-демонстрира 

-слуша 

-помаже 

-координира 

-анализира 

-метода разговора 

(дијалог) 

-радионичарска 

-демонстративна (кроз 

слику, игру и глуму) 

-илустративна 

-драматизација 

-осмишљена игра 

-истраживачка 

-интерактивна 

-дискусија 

-запажања наставника 

-активност на часу 

-описно оцењивање 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ    

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

истраживања и 

идентификује пропу 

сте и грешке; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став 

заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– учествује у доношењу 

правила рада групе и 

поштује их;проналази, 

критички разматра и 

користи информације 

Кључни појмови садржаја: права и одговорности, демократско друштво, партиципација, дигитално насиље, ставови 
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               ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

-шести разред- 

 

Друга година учења 
 

Циљ  

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 

развијањем способности и метода учења страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и  самостално, учење истог или других страних језика на различите 

начине и у свим околностима које живот створи.  

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишјезичке и 

вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења.  

 

Компетенције: 

Компетенција за учење, комуникација, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према околини, 

одговоран однос према здрављу, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, рад с подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, дигитална компетенција. 

Корелација: 

У оквиру теме Поздрављање и представљање себе и других и тражење /давање 
основних информација о себи и другима постоји корелација са грађанским васпитањем и енглеским језиком.  

Током обраде теме Описивање карактеристика бића, предмета, појава и места корелација је 

са предметима : биологија и географија. 

Приликом обраде тема Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активност, 

Изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, и захвалности, 
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Разумевање и давање упутстава, Упућивање честитки и изражавање захвалности  и жаљења корелација се јавља са 

предметом грађанско васпитање. 

Код теме Описивање догађаја и радње у садашњости, Описивање догађаја и радње у 
прошлости, Исказивање планова и намера, Исказивање жеља потреба, осета 
и осећања,  Изрицање дозвола, забрана, правила понашања и обавеза 

осим корелације са грађанским васпитањем постоји и корелација са српским језиком.  
Приликом обраде тема Исказивање просторних односа и величина,  Исказивање 
времена, Изражавање количине, бројева и цена постоји корелација са математиком и географијом.  

Током обраде теме Изражавање припадања и поседовања, Изражавање интересовања, 
допадања и недопадања, осим корелације са грађанским васпитањем постоји и корелација са ликовном културом и музичком 

културом.  
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Француски језик                  РАЗРЕД: Шести    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење /давање 

основних 

информација о 

себи и другима 

 

72 часа током 

школске године 

разуме краће текстове који 

се односе на поздрављање, 

представљање и тражење 

/давање информација личне 

природе; 

-поздрави и 

отпоздрави,представи себе и 

другог користећи 

једноставна језичка средства; 

-постави и одговори 

најједноставнија питања 

личне природе; 

-у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи 

и другима; 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

комбинована 

кoмуникативна(монол

ошка дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

2. Описивање  

бића, предмета, 

појава  и места 

 

 разуме једноставнији опис 

особа, бића, предмета, појaва 

или места; 

-упореди и опише 

карактеристике живих бића, 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

предмета, појава  и места,  

користећи једноставнија 

језичка средства; 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

оцењује 

- даје 

препоруке 

3. Позив и 

реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 

 

 - разуме  једноставније 

предлоге и одговори на њих 

-упути једноставан предлог 

-пружи одговарајући изговор 

или одговарајуће оправдање 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

4. Изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења и 

захвалности 

 

 - разуме и једноставне молбе 

и захтеве и реагује на њих, 

-упути једноставне молбе и 

захтеве; 

-затражи и пружи кратко 

обавештење; 

-захвали и извине се на 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

једноставан начин; 

-саопшти кратку поруку 

(телефонски 

разговор,дијалог уживо, 

СМС,писмо, имејл) којом се 

захваљује; 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

5. Разумевање и 

давање упутстава 

 

 - разуме и следи 

једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота (правила игре, 

рецепт за припремање неког 

јела и сл.) са визуелном 

подршком без ње; 

-да једноставна упутства 

(нпр. може да опише како се  

нешто користи / прави, 

напише рецепт и сл.); 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

6. Упућивање 

честитки и 

изражавање 

захвалности  и 

жаљења 

 

 - разуме честитку и одговри 

на њу; 

-упути пригодну честитку; 

-разуме и, примењујући 

једноставнија језичка 

средства, опише начин 

прославе рођендана, 

празника и важних догађаја; 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

7.  Описивање 

догађаја и радње у 

садашњости 

 --разуме једноставније 

текстове у којима се описују 

сталне, уобичајене и 

- чита 

- пише 

- преписује 

наставник 

ствара 

пријатну 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

вођење 

појединачне 

евиденције о 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

 

тренутне радње и 

способности; 

-размени информације које 

се односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

-опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје 

/активности и способности 

користећи неколико везаних 

исказа; 

 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

8. Описивање 

догађаја и радње у 

прошлости  

 

 

 -разуме краће текстове у 

којима се описују догађајии 

способности у прошлости; 

-размени информације у вези 

са догађајима и 

способностима у прошлости; 

-опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај у 

прошлости; 

-опише неки историјски 

догађај, историјску личности 

сл.; 

 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

166 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

- пева 

- игра се 

 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

9. Исказивање 

планова и намера 

 

 - разуме жеље планове 

инамере и реагује на њих; 

-размени једноставне 

исказеу вези са својим и  

туђимжељама, плановима 

инамерама; 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постиг-нућима 

ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

-саопшти шта он/ она 

илинеко други жели, 

планира,намерава;  

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

10. Исказивање 

жеља, потреба, 

осета и осећања 

 

 - разуме и реагује на 

свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним 

потребама, осетима и 

осећањима; 

-изрази, основне потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

пости-нућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

задатака 

11. Исказивање 

просторних 

односа и величина 

 

 - разуме једноставнија 

питања и одговори на њих; 

- разуме обавештења о 

простору и величинама; 

- опише специфичније 

просторне односе и 

величине једноставним, 

везаним исказима 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

пости-нућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

169 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

12. Исказивање 

времена 

 

 - разуме, тражи и даје 

једноставнија обавештења 

о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама 

у ширем комуникативном 

контексту; 

- опише дневни / недељни 

распоред активности; 

- опише метеоролошке 

прилике и климатске услове 

у својој земљи и 

једној од земаља циљне 

културе једноставним 

језичким средствима;  

 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

 

13. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

 

 - разуме и формулише 

једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност  

- пита и каже шта неко има / 

нема и чије је нешто 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

и подршку 

ученицима 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 

14. Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 

 

 - разуме и реагује на 

једноставније исказе који 

се односе на описивање 

интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања; 

- опише своја и туђа 

интересовања и хобије и 

изрази допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење; 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

- пева 

- игра се 

 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

језик без 

страха од 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

 

15. Изражавање 

количине, бројева 

и цена 

 - разуме једноставније 

изразе који се односе на 

количину нечега; 

- пита и каже колико нечега 

има/ нема, користећи 

једноставија језичка 

средства; 

- на једноставан начин 

затражи артикле у 

продавници једноставним 

изразима за количину, 

наручи јело и/или пиће у 

ресторану и пита/каже/ 

- чита 

- пише 

- преписује 

- слуша 

- разговара 

- преводи 

- закључује 

- користи 

речник 

- објашњава 

- пита 

- глуми 

- анализира 

наставник 

ствара 

пријатну 

атмосферу за 

рад 

- објашњава, 

надгледа, 

слуша, даје 

информације, 

подстиче и 

пружа помоћ 

и подршку 

ученицима 

комбинована 

кoмуникатив-

на(монолошка 

дијалошка) 

илустративно-

демонстративна 

-аудио-визуелна 

 -текстуална 

-метода писаних 

радова 

-фронтални, 

индивидуални 

-рад у пару, 

вођење 

појединачне 

евиденције о 

напредовању и 

постигнућима 

ученика 

-разговори 

-праћење 

 активности на 

часу 

тест 

писмени 

задатак 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

израчуна колико нешто 

кошта; 

- састави списак за куповину 

– намирнице и количина 

намирница (две векне 

хлеба, пакет тестенине, три 

конзерве туњевине и сл.) 

- изрази количину у мерама 

– 100 гр шећера, 300 гр 

брашна и сл. 

- пева 

- игра се 

 

-даје 

инструкције и 

прати 

реаговања 

ученика 

- поставља 

питања 

- иницира и 

прати групни 

рад, рад у 

паровима и 

индивидуални 

рад у току 

часа 

-подстиче 

ученике да 

повежу задати 

контекст са 

животним 

ситуацијама 

кроз игру 

улога и 

симулације 

- охрабрује 

ученике да 

користе 

француски 

језик без 

страха од 

-рад у групи 

-игре примерене 

узрасту 

-писање  

-вежбе слушања  

-глума 

-праћење 

израде 

домаћих 

задатака 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

грешке 

- прилагођава 

материјал и 

темпо рада 

индивидуални

м потребам 

ученика 

- прегледа 

радове,  

тестира, 

оцењује 

- даје 

препоруке 

 

 

Исходи воде развијању следећих стандарда: 

 Тема 1. Поздрављање :  

ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе. 

ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе. 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких , јасно контекстуализованих 

усмених исказа. 

ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну).  

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме. 

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику. 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања. 

ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

Тема 2. Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и и тражење основних информација о другима информација о 

другима : 
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ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 

природе. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима). 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна 

правила.  

Тема 3. Разумевање и давање једноставних упутстава и налога 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 
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ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 

природе. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима). 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна 

правила.  

Тема 4. Исказивање правила понашања 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 

природе. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима). 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна 

правила.  

Тема 5. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности 
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ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 

природе. 

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима). 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна 

правила.  

Тема 6. Исказивање молбе, захтева и захвалности 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 
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ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима). 

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна правописна 

правила.  

Тема 7. Честитање 

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне 

природе. 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима.  

Тема 8. Описивање живих бића, предмета, места и појава 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  

правописна правила.  
ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна  

Тема 9.Описивање уобичајених и тренутних активности, планова и способности 
ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима. 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.) 

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

Тема 10. Исказивање потреба, осета и осећања 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 
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ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

Тема 11. Исказивање просторних односа и величина 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

Тема 12. Исказивање времена (хронолошког и метеоролошког) 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

Тема 13.Изражавањеприпадања/ неприпадања и поседовања/ непоседовања  

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 
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ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

Тема 14. Изражавање допадања/ недопадања 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  

Тема 15. Изражавање количине и бројева Основни бројеви 1−100 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се саопштавају или 

диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани. 

средстава.  

ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката, транспарената, 

јеловника...). 

ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара језичких  

ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне информације, 

временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и препознатљивим начином графичког обликовања. 

ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).  
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ДОПУНСКА НАСТАВА: Француски језик   РАЗРЕД:шести  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење /давање 

основних 

информација о 

себи и другима  

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

2. Описивање 

бића, предмета, 

појава  и места 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 

3. Позив и 

реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој 

активности 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

4. Изражавање 

молби,захтева, 

обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

5. Разумевање и 

давање упутстава 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

6. Упућивање 

честитки и 

изражавање 

захвалности  и 

жаљења 

 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 

7. Описивање 

догађаја и радње 

у садашњости 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

8. Описивање 

догађаја и радње 

у прошлости 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 

9. Исказивање 

планова и намера 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

10. Исказивање 

жеља, потреба, 

осета и осећања 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

Идентичне 

активностима 

током часова 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

редовне 

наставе 

редовне 

наставе 

11. Исказивање 

просторних 

односа и 

величина 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

12. Исказивање 

времена  

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 

13. Изражавање 

припадања и 

поседовања 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 

14. Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-напредак ученика 

15. Изражавање 

количине,бројева 

и цена 

Током 

школске 

године 

Исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

Идентични часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања наставе 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
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ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

шести разред 

 
Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му 

омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и 

понаша се у складу са културом безбедности. 

 

Опште међупредметне компетенције: 

Одговоран однос према здрављу, компетенција за целоживотно учење, сарадња, решавање проблема, одговорно учешће у демократском друштву, 

рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, комуникација и одговоран однос према околини. 

 

Корелација са наставним предметима:  

-У областима Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

Српским језиком 5. и 6.разред у области језичке културе; 

- У областима Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

Географијом 5.разред у областима Човек и гографија, Облик земље ис труктура њене површине, Земљина кора, Унутрашња грађа и рељеф Земље, 

ваздушни омотач Земље, Биљни и животињски свет на земљи, Гееографијом 6.разред у областима Друштво и географија, Географска карта, 

Становништво, Насеља и Привреда; 

- У областима Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

Биологијом 5. и 6.разред у областима Живот у екосистему, Човек и здравље; 

- У областима Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

Информатиком 5. и 6. разред у областима ИКТ, Дигитална писменост, Рачунарсство, Пројекна настава (5.разред), Пројектни задатак (6.разред); 

-У области Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

Техником и технологијом 5. и 6.разред у областима Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Конструкторско 

моделовање, Ресурси производње(6.разред); 

- У области Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот  корелација ће се одвијати са Ликовном културом 5.разред у областима Ритам, 

Облик, Визуелно споразумевање, Ликовном културом 6.разред у областима Боја, Комуникација, Уобразиља и Простор; 

- У области Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот  корелација ће се одвијати са Музичком културом 5.разред у области Слушање 

музике, Музичко стваралаштво, Музичком културом 6.разред у областима Човек и музика, Музичко ставралаштво; 

- У областима Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот, Вештине значајне за изградњу културе безбедности корелација ће се одвијати са 

предметом Физичко и здравстевно васпитање 5.разред у областима Физичка и здравствена култура, Физичко вежбање и спорт, Здравствено 
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васпитање, Физичко и здравствено васпитање 6.разред у областима Физичке способноти, моторичке вештине, Спорт и Спортске дисциплине, 

Атлетика, Физичка и здравствена култура, Физичко вежбање и спорт, Здравствено васпитање. 

- У области Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот  корелација ће се одвијати са Грађанским васпитањем 5.и 6.разред у областима 

Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом свету, Грађански активизам; 

- У области Вештине значајне за учење, рад и друштвени живот  корелација ће се одвијати са Историјом 6.разред у области Основи проучавања 

прошлости; 
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                НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ               РАЗРЕД: Шести                            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и облици) 
ЕВАЛУАЦИЈА 

1. ВЕШТИНЕ 

ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, 

РАД И ДРУШТВЕНИ 

ЖИВОТ 

-Вештине критичког 

мишљења, решавања 

проблема, доношења 

одлука. 

Организационе вештине 

и вештине управљања 

временом. 

Социо-емоционалне 

вештине: сарадња, 

комуникација, 

асертивност, решавање 

сукоба, препознавање 

сопствених и туђих 

емоција, превазилажење 

стреса. 

36 часова 

током 

школске 

године 

– на одговоран начин 

брине о себи и околини и 

помаже другима у 

невољи; 

– проналази релевантне и 

поуздане изворе 

информација од значаја за 

сналажење у 

свакодневним и 

ванредним животним 

ситуацијама; 

– критички промишља и 

доноси одлуке 

уважавајући контекст 

ситуације, процену 

последица и најбољи 

интерес за себе, друге и 

околину; 

– јасно изрази сопствене 

мисли и осећања, са 

пажњом слуша 

саговорника и 

комуницира са другима на 

конструктиван начин; 

– сарађује са члановима 

групе којој припада и 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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одупре се притиску групе 

на асертиван начин; 

– организује своје 

свакодневне активности 

на продуктиван начин; 

2. ВЕШТИНЕ 

ЗНАЧАЈНЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

-Култура безбедности и 

надлежности за смањење 

ризика од катастрофа. 

Климатске промене и 

заштита животне средине 

у контексту културе 

безбедности. 

Општа безбедност: 

безбедност у саобраћају; 

знаци опасности и 

упозорења (зрачење, 

биолошка опасност, ЕОС 

– експлозивни остаци 

рата, запаљиво, хемиjски 

производи). 

План комуникације и 

евакуације у случају 

несреће. 

Елементарне непогоде: 

пожари, земљотреси, 

поплаве, екстремни 

метеоролошки услови. 

Безбедност на води. 

36 часова 

током 

школске 

године 

-препозна опасности и 

адекватно реагује; 

– разликује ризично од 

превентивног и безбедног 

поступања пре, током и 

након елементарне 

непогоде; 

– тумачи знакове 

опасности, посебно ЕОР и 

поступа у складу иутса 

упутствима надлежних 

служби; 

– процени сопствене 

могућности и ограничења 

у решавању проблема и 

потражи одговарајућу 

помоћ кад процени да 

ситуација превазилази 

његове могућности; 

– повезује информације од 

релевантних институција 

са потенцијалним 

ризицима и правилним 

реаговањем у кризним 

ситуацијама; 

– образложи значај 

солидарности са људима у 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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Прва помоћ. невољи; 

– аргументује значај 

културе безбедности и 

пружања прве помоћи;– 

искаже афирмативни став 

о људима који су 

активисти Црвеног крста; 

– наведе које надлежан за 

одређене ванредне 

ситуације и симулира 

позив хитним службама; 

– доведе у везу заштиту 

животне средине са 

климатским променама и 

културом безбедности; 

– разликује безбедно, 

небезбедно и ризично 

понашање у саобраћају и 

примењује мере заштите 

приликом вожње 

различитим превозним 

средствима; 

– наброји правила којих се 

треба придржавати у 

комуникацији током 

несреће, наведе садржај 

торбе за случај несреће, 

поступа према плану 

евакуације и 

комуникације; 

– наброји и објасни мере 

за ублажавање и смањења 
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ризика од земљотреса, 

пожара, поплава и 

екстремних 

метеоролошких услова; 

– разликује безбедна од 

небезбедних купалишта, 

објасни улогу спасиоца, 

поступа у складу са 

правилима понашања на 

купалиштима и 

демонстрира поступак 

самопомоћи у случају 

грча мишића у води; 

– наведе принципе и 

демонстрира пружање 

прве помоћи на изабраном 

примеру. 
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Допунска настава: Животне вештине                                                                                                                                Разред: Шести 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик ће бити 

у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.Вештине 

значајне за учење, 

рад и друштвени 

живот. 

током школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2.Вештине 

значајне за 

изградњу културе 

безбедности. 

 

током школске 

године 

исходи су идентични исходима 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне наставе 

идентични 

часовима редовне 

наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 

шести разред 

 
 

Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне 

средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном 

окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја. 

 

Опште међупредметне компетенције: Компетенција за целоживотно учење, естетичка компетенција, решавање проблема 

Комуникација, сарадња, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, одговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву, одговоран однос према здрављу ,одговоран однос према околини. 

 

Корелација са наставним предметима: 

-У областима Одрживост, животна средина и утицај човека, Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према 

разноврсности неживе природе, Одговоран однос према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Српским језиком за 5.и 6.разред у 

областима Језичка култура, Језик (Ортоепија); 

- У областима  Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос 

према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Ликовном културом 5.разред у областима Ритам, Линија, Облик и Визуелно 

споразумевање, Ликовном културом 6.разред у областима Боја, Комуникација, Уобразиља и Простор; 

- У областима Одрживост, животна средина и утицај човека, Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према 

разноврсности неживе природе, Одговоран однос према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Музичком културом за 5.и 6.разред 

у областима Човек и музика, Слушање музике и Музичко стваралаштво; 

- У областима Одрживост, животна средина и утицај човека, Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према 

разноврсности неживе природе, Одговоран однос према разноврсности живог света корелација ће се 

одвијати са Географијом за 5.разред у областима Човек и географија, Планета Земља, Географијом 6.разред у областима Друштво и географија, 

Привреда, Географија Европе; 

-У областима Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос према 

разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Биологијом за 5.разред у областима Јединство грађе и функције као основа живота, 

Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему, Човек и здравље, Биологијом за 6.разред у областима Живот у екосистему, Наслеђивање и еволуција, 

Човек и здравље; 
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-У областима Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос према 

разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Техником и технологијом 5.разред у области Техничка и дигитална писменост, Техником и 

технологијом за 6.разред у областима Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња; 

- У областима Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос 

према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Информатиком и рачунарством 5.разред у области Техничка и дигитална писменост, 

Техником и технологијом 6.разред у областима ИКТ, Дигитална писменост, Рачунарство, Пројектни задатак; 

- У областима Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос 

према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са предметом Физочко и здравствено васпитање 5. и 6. разред у области Физичка и 

здравствена култура; 

- У областима Одговоран однос према одрживости животне средине, Одговоран однос према разноврсности неживе природе, Одговоран однос 

према разноврсности живог света корелација ће се одвијати са Грађански васпитањем 5. и 6. разред у областима Људска права, Демократско 

друштво и Грађански активизам. 
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     НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ                РАЗРЕД: Шести                                          ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 

Дефиниције географског 

омотача, животне средине и 

природне средине. 

Узајамна повезаност у оквиру 

географског омотача. 

Утицај човека на одрживост 

животне средине. 

Спровођење акција – заштита 

и одрживост животне средине. 

36 часова 

током 

школске 

године 

– дефинише 

појмове и разуме 

разлике између 

појмова 

географски 

омотач, животна 

средина и 

природна 

средина; 

– наведе примере 

повезаности и 

условљености 

литосфере, 

атмосфере, 

хидросфере и 

биосфере у 

оквиру 

географског 

омотача; 

– наведе 

принципе 

одрживог развоја; 

– уочи активности 

човека које 

доприносе 

одрживости 

животне средине; 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

  наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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2.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Глобалне промене у животној 

средини и њихове последице. 

Смањење емисија штетних 

гасова. 

Заштита од буке. 

Комунална хигијена (акција). 

Рециклажа (акција). 

Спровођење акција – 

одговоран однос према 

одрживости животне средине 

36 часова 

током 

школске 

године 

– уочи узрочно 

последичне везе 

између 

активности човека 

и промена у 

животној 

средини; 

– уочи повезаност 

природних, 

социјалних и 

економских 

фактора у 

очувању животне 

средине; 

– процени и 

упореди 

различите утицаје 

човека на 

потрошњу 

ресурса и 

одлагање отпада; 

– истражи изворе 

загађења у 

локалној средини; 

– анализира 

узроке и 

последице 

загађења у 

локалној средини 

– разврстава 

глобалне промене, 

упореди их и 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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процени њихов 

утицај на животну 

средину 

– кроз решење 

пројектних 

задатака 

идентификује 

разлоге, узроке и 

последице 

емисије штетних 

гасова; 

– класификује 

изворе буке у 

локалном 

окружењу; 

– наведе и 

аргументује 

могућа решења за 

заштиту од буке; 

3.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 

НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 

Одговоран однос према 

геолошкој, геоморфолошкој, 

хидролошкој разноврсности и 

разноврсности климе и 

земљишта. 

Геонаслеђе. 

Заштићена подручја. 

Заштићена подручја од 

међународног значаја. 

36 часова 

током 

школске 

године 

– класификује 

објекте 

геонаслеђа; 

– издвоји 

критеријуме за 

издвајање 

објеката 

геонаслеђа као 

репрезентативних 

примера 

геодиверзитета; 

– учествује у 

дебати о 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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одрживом 

понашању у 

заштићеном 

подручја; 

– графички 

прикаже промену 

броја заштићених 

биљних и 

животињских 

врста Србије у 

одређеном 

временском 

периоду; 

– препозна на 

карти заштићена 

подручја из наше 

земље која имају 

међународни 

значај; 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

4.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

Заштићене биљке Србије. 

Заштићене животиње Србије. 

Теренска вежба: посета 

резервату природе. 

Спровођење акција – 

обележавање Дана планете 

Земље, Светског дана заштите 

животне средине, Светског 

дана вода4. 

36 часова 

током 

школске 

године 

образлаже разлоге 

заштите 

појединих 

биљних и 

животињских 

врста у Србији; 

– развија ставове 

и вредности о 

очувању животне 

средине кроз 

решавање 

проблема на 

локалитету; 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 
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– формулише 

истраживачки 

задатак кроз рад у 

групама; 

– прикупи 

информације 

релевантне за 

истраживање; 

– користи ИКТ 

приликом 

прикупљања 

информација и 

представљања 

резултата 

истраживања; 

– учествује у 

акцијама које су 

усмерене ка 

заштити и 

очувању животне 

средине. 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

199 

 

Допунска настава:Сачувајмо нашу планету                   Разред: Шести 

 

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

током школске 

године 

 

 

 

 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 

 

током школске 

године 

 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

4.ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

 

током школске 

године 

 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 шести разред 

 

 
Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и 

унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

 

Опште међупредметне компетенције: 

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву, естетичка компетенција. 

 

Корелација са наставним предметима: 

-У областима Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, помозимо да преживе, Ја чувам природу корелација ће се одвијати са 

Српским језиком 5. и 6. разред у области Језичка култура, 

- У области Упознај живи свет своје околине корелација ће се одвијати са Биологијом 5. разред у области Порекло и разноврсност живота, и 

Биологијом 6.разред у области Јединство и грађа функције као основе живота, 

-У облатима Значај живог света за човека , Помозимо да преживе и Ја чувам природу корелација ће се одвијати са Биологијом 5.разред у облатима 

Наслеђивање и еволуција, Еко систем, Биологијом 6.разред у областима Живот у екосистему, Наслеђивање и еволуција, Порекло и разноврсност 

живота, Човек и здравље, 

- У областима Значај живог света за човека , Помозимо да преживе и Ја чувам природу корелација ће се одвијати са 

Географијом 5. разред у областима Планета земља, Воде на земљи, Биљни и животињски свет на земљи, 

-У области Ја чувам природу корелација ће се довијати са Географијом за 6.разред у области Привреда Географије Европе,  

-У облатима Значај живог света за човека , Помозимо да преживе и Ја чувам природу корелација ће се одвијати са Ликовном културом 5,разред у 

облатима Ритма, Линије, Облик и Визуелно споразумевање, Ликовном ккултуром 6. разред у области Уобразиље и Простор,  

- У области Упознај живи свет своје околине корелација ће се одвијати са Техником и технологијом 5.разред у области Техничка и дигитална 

писменост, у области ја Чувам природу корелација је из области Ресурси и производња, 

-У областима Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, помозимо да преживе, Ја чувам природу корелација ће се одвијати са 

Техником и технологијом 6.разред из области Техничка и дигитална писменост, 

-У областима Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, помозимо да преживе, Ја чувам природу корелација ће се одвијати са 

Информатиком и рачунарством 5.и 6.разред у областима ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство, 
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- У областима  Значај живог света за човека, помозимо да преживе, Ја чувам природу корелација ће се одвијати из предмета Грађанско васпитање 

5.разред у области Грађански активизам, 

- У областима Упознај живи свет своје околине, Значај живог света за човека, помозимо да преживе, Ја чувам природу корелација ће се одвијати 

Грађанским васпитањем 6.разред у областима Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активитизам. 
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               НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ               РАЗРЕД: Шести                            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

(по завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да) 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ  

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.  УПОЗНАЈ ЖИВИ 

СВЕТ СВОЈЕ 

ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и његов 

значај. 

Истраживање 

биодиверзитета 

непосредне околине. 

Мапирање врста. 

  

36 часова 

током школске 

године 

-препознаје проблем, 

планира стратегију 

решавања и решава 

проблем примењујући 

знања и вештине 

стечене у оквиру 

различитих предмета и 

ваншколског искуства. 

– прикаже и образложи 

резултате истраживања 

са аспеката очувања 

животне средине, 

биодиверзитета и 

здравља, усмено, 

писано, графички или 

одабраном уметничком 

техником; 

– користи ИКТ за 

комуникацију, 

прикупљање и обраду 

података и 

представљање резултата 

истраживања; 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-учи 

-чита 

-пише 

-наставник 

презентује 

наставни 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

-запажања 

наставника 

-активност на 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 

 

2.ЗНАЧАЈ ЖИВОГ 

СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

Лековите биљке. 

36 часова 

током школске 

године 

-вреднује утицај својих 

навика у заштити 

животне средине и 

-слуша 

-прати 

-примењује 

-наставник 

презентује 

наставни 

- монолошки; 

- дијалошки; 

- текстовни; 

-запажања 

наставника 

-активност на 
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Самоникле јестиве 

биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и 

сорте. 

Значај биљног 

покривача. 

Утицај климатских 

промена на живи свет. 

 

биодиверзитета; 

– активно учествује у 

акцијама које су 

усмерене ка заштити, 

обнови и унапређењу 

животне средине и 

биодиверзитета 

бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

 

-учи 

-чита 

-пише 

садржај; 

-усмерава 

активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-планира 

-објашњава 

-коригује 

-мотивише 

-евалуира 

-помаже 

-оцењује 

-објашњава 

-тумачи 

 

- тимски рад 

- истраживачки 

рад 

-демонстратив-на 

-илустративна 

-дискусија 

часу 

-домаћи задаци 

-писмене 

провере 

-усмени 

одговори 

-примена 

научених 

правила 

 

4.ПОМОЗИМО ДА 

ПРЕЖИВЕ 

Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на 

живи свет. 

 

 – активно учествује у 

акцијама које су 

усмерене ка заштити, 

обнови и унапређењу 

животне средине и 

биодиверзитета 

бригом о сопственом и 

колективном здрављу. 

    

5. ЈА ЧУВАМ 

ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 

Рационална употреба 

енергије. 

Рационална употреба 

воде. 

 – одговорно се односи 

према себи, 

сарадницима, животној 

средини и културном 

наслеђу; 

– аргументује своје 

ставове према еко-
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Понашање у природи. 

Заштићене природне 

вредности. 

Позитиван и негативан 

утицај 

култури и култури 

свакодневног живљења; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању задатог 

циља; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

– критички се односи 

према употреби и 

злоупотреби природе. 
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Допунска настава: Чувари природе                                             Разред: шести 

 

ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

(по завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

1.УПОЗНАЈ ЖИВИ 

СВЕТ СВОЈЕ 

ОКОЛИНЕ 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

2.ЗНАЧАЈ ЖИВОГ 

СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

 

 

 

 

 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

3. ПОМОЗИМО ДА 

ПРЕЖИВЕ 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

исходи су 

идентични 

исходима 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 

4. ЈА ЧУВАМ 

ПРИРОДУ 

током школске 

године 

исходи су идентични 

исходима редовне наставе 

исходи су 

идентични 

исходима 

редовне 

наставе 

идентичне 

активностима 

током часова 

редовне 

наставе 

идентични 

часовима 

редовне наставе 

-редовност 

похађања 

наставе 

-напредак 

ученика 
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ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ 
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КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА 

шести разред 
 

Корективно - превентивне вежбе за децу са моторичким оштећењима представљају индивидуални приступ специјалног едукатора и 

рехабилитатора сваком детету, дизајнирање и примена плана и програма вежби према способностима и потребама сваког детета и 

сагледавање сваког појединца као био-психо-социјалну личност.  

 

Циљ корективно - превентивних вежби подразумева подстицање психомоторног развоја као и побољшање психомоторне организације 

покрета. 

Циљ рада специјалног едукатора и рехабилитатора за особе са моторичким поремећајима а самим тим и корективно-превентивних вежби  

је постизање оптималног степена функционисања, а сходно захтевима ,способностима и потребама сваког детета. 

Покрет, физичка вежба, као основно средство кинезитерапије, самим тим и  корективно - превентивних вежби представља вид стимулације 

моторног развоја.  

Индивидуални приступ у раду, праћење и евалуација постигнутих циљева су део активности у  свакодневној пракси соматопеда. 

Корективно - превентивним вежбама се обухватају сва деца са моторичким оштећењем или психомоторним заостатком који одступа од 

типичног раста и развоја. Овим приступом се обухвата широк спектар ученика са проблемима у развоју као и неуролошка стања уз која 

настаје психомоторна дисфункција.  

Психомоторним вежбама су обухваћени сви ученици  који имају следећа оштећења и поремећаје:  

 Оштећења централног и периферног нервног система међу којима су свакако најзначајније церебрална парализа, хемиплегија, 

параплегија, тетраплегија (квадриплегија) итд. 

 Оштећења односно поремећаји психомоторике код свих осталих врста сметњи у развоју (интелектуална ометеност, первазивни 

поремећаји, логопатије, оштећења вида, вишеструка оштећења, хиперактивност, тикови, дисграфије итд.) 

 Оштећења и поремећаји локомоторног апарата чији су изразити представници разни физички деформитети и ампутације,  

 Оштећења услед последица хроничних болести као што су патолошка стања кардиоваскуларног система, гастро-интестиналног 

система, метаболопатије ,пулмонална хронична стања и друга стања која ограничавају покретљивост, школовање и социјализацију,   

 
Индикације корективно - превентивног рада: 

бол, скраћеност или истегнутост меких ткива, коштане и зглобне деформитете и тежу патологију као што су проблеми са нормалним радом 

органа, поремећајај мишићног тонуса, притисци на корене живаца, различита дужина екстремитета, асиметрија хода, нарушени 

биомеханички односи, структурна и фунционална оштећења и др. 

 

Задаци корективно- превентивних вежби : 

- да помогну свестраном развоју функција и способности организма, 
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-да помоћу одређених стимулативних, реедукационих и психомоторних активности помогну рехабилитацију, 

- да развију моторику и општи развој детета, 

- да утичу на општи сензомоторни развој, 

-  да унапреди био-психо-социјално функционисање појединца, 

- да допринесу физичкој и психичкој релаксацији, 

- да уз одређену моторну активност помогну развоју адекватног говора, 

- да утичу на развој основних гностичких функција, 

- да развију визуелну перцепцију и просторну орјентацију 

- да развију фину моторику и прстију преко тактилно-кинестетичке активности 

-допринети развоју позитивних карактерних, моралних и вољних особина и  навика  

-јачати вољу и неговати правилан однос према вежбању; 

-систематски пратити физички развитак и психомоторне способности ученика увођењем сталног система информисања. 

 

Области корективно-превентивног рада: 

1. Стимулација моторног развоја 

а) стимулативне,  

б) реедукативне и  

ц) психомоторне вежбе 

2. Стимулација сензорног развоја 

3. Вербална стимулација 

4. Стимулације гностичких функција  

а) искуствени доживљај 

б) стварање енграма 

ц) корелација когниција-моторика 

5. Стимулација психо-социјалног развоја 

6. Релаксација и масажа 

7. Мотивација : 

 

 Свака од ових врсти вежби се примењује у строго дефинисаним условима који подразумевају поштовање моторне и менталне 

старости пацијента, затим поштовање зоне наредног развоја, зоне оптималног обучавања, обучавање специјалним вештинама 

Време трајања покрета, време трајања паузе и потребан број понављања покрета неопходни су услови за формирање моторне шеме 

у кори великог мозга. 
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ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА 

- Вежбе за 

правилну телесну 

перцепцију и 

доживљај тела у 

простору. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију 

визуелну 

перцепцију и 

просторну 

орјентацију 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Стимулација 

когниције и 

моторне акције. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да утичу на 

развој основних 

гностичких 

функција 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Унапређивање 

постојећих 

капацитета и 

потенцијала и 

развијање 

оштећених. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Унапређивање један  пут - побољшање - Прати - Планира - Демонстрација - Тестирања 
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нивоа 

латерализованости 

екстремитета 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

психомоторне 

организације 

покрета 

 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Практичан рад 

- Вежбање 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе за 

стимулацију фине 

и грубе моторике   

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију фину 

моторику и 

диференцираност 

моторике прстију  
 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

пози-тиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Развој 

координације 

покрета, вољне 

контроле покрета 

као и визо-

моторне контроле 

покрета  

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- постизање 

оптималног 

степена 

функционисања, 

а сходно 

захтевима, 

способностима и 

потребама сваког 

детета 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Кориговање 

погрешно 

усвојених 

моторичких 

образаца и 

развијање нових, 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 
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рехабилитацију 

 

- Проверава 

-евалуира 

- Примена 

рефлексно 

инхибиторних 

положаја и 

покрета (РИПП) и 

примена терапије 

покретом  

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да развију 

моторику и 

општи развој 

детета 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе са 

помагалима и 

реквизитима. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- очување и 

развијање 

виталних 

капацитета 

организма 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе и 

положаји за 

инхибицију 

скраћене и 

фацилитацију 

ослабљене 

мускулатуре. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

-корекција 

мишићног тонуса  
 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе за 

стабилност, 

баланс и потпорне 

један  пут 

недељно 

Током школске 

- да утичу на 

општи 

сензомоторни 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 
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1
 пасивне вежбе, потпомогнуте вежбе, активне вежбе, вежбе против отпора 

реакције. 

 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

развој 
 

активно 
- Сарађује 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе за 

усвајање базичних 

моторичких 

образаца 
1
 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

релаксацији 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Очување и 

враћање нормалне 

мишићне 

еластичности и 

снаге. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- допринети 

развоју 

позитивних 

карактерних, 

моралних и 

вољних особина 

и  навика 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Методе и 

технике писања. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

-јачати вољу и 

неговати правилан 

однос према 

вежбању 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 
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2
 задржавање постојеће корекције 

ученика) - Проверава 

-евалуира 

-Вежбе за 

корекцију 

деформитета на 

горњим 

екстремитетима и 

шаке. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

-корекција 

мишићног тонуса  

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

рехабилитацију 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Проверава 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе за 

правилно држање 

и позиционирање 

коштано-зглобног 

система. 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- да помоћу 

одређених 

стимулативних, 

реедукационих и 

психомоторних 

активности 

помогну 

рехабилитацију 

 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Коришћење 

технике Кинесио 

Тапинга 
2
 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

 - Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе један  пут - јачати вољу и - Прати - Планира - Демонстрација - Тестирања 
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релаксације  недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

неговати правилан 

однос према 

вежбању 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

релаксацији, 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Практичан рад 

- Вежбање 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 

 

- Вежбе дисања и 

циркулације 

један  пут 

недељно 

Током школске 

године.  

(према 

индивидуалним 

потребама 

ученика) 

- јачати вољу и 

неговати 

правилан однос 

према вежбању 

- да допринесу 

физичкој и 

психичкој 

релаксацији, 

- да помогну 

свестраном 

развоју функција 

и способности 

организма 

- Прати 

- Учествује 

пасивно, 

активно 
- Сарађује 

- Планира 

- Показује 

- Демонстрира 

- Развија и негује 

позитиван однос 

детета према 

вежбању 

- Провера 

-евалуира 

- Демонстрација 

- Практичан рад 

- Вежбање 

- Тестирања 

-Ретестирања 

- Праћење 

напретка 

- Израда 

извештаја 
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Принципи који се морају поштовати: 

 

ПРВИ ПРИНЦИП - Свака примењена вежба мора да буде јасно дефинисана у замисли реедукатора и јасно предочена ономе коме је 

намењена, водећи рачуна о узрасту. Реедукатору мора да буде јасан циљ вежбе, пут којим се он постиже у принципу и у односу на 

конкретан случај. Неопходно је проценити ниво остварености постављеног циља. 

ДРУГИ ПРИНЦИП - Свака вежба мора да оставља јасан траг у областима сензибилитета и кинестетичког осећаја. Покрет мора да буде 

изведен са прикладним ритмом и мора да буде сасвим једноставан у односу на сврху која се њиме жели постићи. (Увек се полази од 

једноставног ка тежем) 

ТРЕЋИ ПРИНЦИП - Покрети вежбе треба да су прожети пријатним осећањима. Осећање пријатности, везано за дати покрет, подстиче 

тежњу за следећим покретом или за серијом покрета који следе. Осећања која прожимају једну функцију ослањају се увек на ту последњу, 

усмеравајући је ка следећој. Ово руковање осећањима на њиховом путу до тела, кроз тело, преко покрета ка спољном свету јесте основни 

задатак реедукације психомоторике уопште. 

ЧЕТВРТИ  ПРИНЦИП - Сваки покрет и сваки осећај са реакцијом која га прати морају да буду названи јасном речју која их именује. РЕЧ 

ЈЕ БИТНА. 

ПЕТИ  ПРИНЦИП - Никада се не смеју задавати вежбе којима дете није дорасло, било на нивоу структура које се ту ангажују, било на 

нивоу активности којима дете није овладало. Почиње се увек од покрета, било пасивних или активних, који су детету блиски, који 

омогућавају да се између њега и реедукатора оствари комуникација пријатности и међусобног разумевања и познавања. Поштовати 

индивидуалне могућности. 

ШЕСТИ  ПРИНЦИП - У реедукацији психомоторике нема модификованих, фиксних покрета који се не смеју мењати и који једини имају 

рехабилитациони значај учинак. Реедукација је слободна размена узајамно усмерених пријатних осећања, која се одвијају помоћу 

стилизованих покрета  (према циљу вежбе која се изводи). 

СЕДМИ ПРИНЦИП - Познавање очуваних или недовољно развијених структура,односно оштећених или недовољно ангажованих 

структура психо-моторног спрега сваког детета омогућава стручњаку да адекватно и правилно моделира план и програм рада. 

 

"Отворени систем стимулације хуманог развоја"  Проф.Др Лазар Стошљевић 

Активности корективно-превентивних вежби се спроводе пре и упоредо са едукативним процесима и након тога. У њих убрајамо: 

а) превенцију настанка моторичких поремећаја,  

б) рану детекцију истих, 

ц) дијагностику са прогностиком, 

д) хабилитационо-рехабилитациони соматопедски третман. 

 

Председник Школског одбора 

 


