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ПРВИ РАЗРЕД 
 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Редни 

Број 
Обавезни наставни предмети 

Недељни 

фонд часова 
Годишњи фонд часова 

1. 
Српски језик 

5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. 
Свет око нас 

2 72 

5. 
Ликовна култура 

1 36 

6. 
Музичка култура 

1 36 

7. Физичко и здравствено 

васпитање 
3 108 

 УКУПНО: 19 684 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Редни број Изборни програм Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 

1. Верска настава/ 

Грађанско васпитање 

1 36 

 

Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети,изборни програми и активности 

 

 

 



 

Редни 

број 

Облик образовно 

васпитног рада 

Недељни фонд 

часова 
Годишњи фонд часова 

1. Редовна настава 20 720 

2. Пројектна настава 1 36 

3. .Допунска настава 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана годишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

 Остали облици 

образовно- васпитног рада 

Недељни фонд 

часова 
Годишњи фонд часова 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Недељни фонд: 5 часова                                                                                         

Годишњи фонд :189 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

ШИФРА  

СТАНДАРДА 

 разликује 

изговорени глас и 

написано слово; 

изговорене и 

написане речи и 

реченице; 

 влада основном 

техником читања и 

писања ћириличког 

текста; 

 разуме оно што 

прочита. 

 

 

ПОЧЕТНО 

ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ 

 

Глас и слово; штампана и 

писана слова ћириличког 

писма. 

Речи и реченице као 

говорне и писане целине. 

Текстови засићени словима 

која се обрађују / текстови 

предвиђени за глобално 

читање. 

Све врсте текстова који су 

написани штампаним или 

писаним словима. 

Језичке игре.  

Аналитичко-синтетичка 

вежбања; лексичка и 

синтаксичка вежбања; 

моторичке вежбе. 

Писање (преписивање, 

1СЈ.1.2.1. 

 

1СЈ.1.2.2. 

 

1СЈ.1.3.1. 

 

1СЈ.1.3.2. 

 

1СЈ.1.3.5. 

 

1СЈ.1.3.7. 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући 

свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за 

тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске 

баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 



самостално писање и 

диктат). 

Читање (шчитавање / 

глобално читање, гласно и 

тихо читање); питања 

којима се проверава 

разумевање прочитаног. 

Изговор и писање 

гласова који 

ученицима 

причињавају 

тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, 

ч; ј, љ). 

 активно слуша и 

разуме садржај 

књижевноуметничко

г текста који му се 

чита; 

 препозна песму, 

причу и драмски 

текст; 

 одреди главни 

догађај, време 

(редослед догађаја) и 

место дешавања у 

вези са прочитаним 

текстом; 

 уочи ликове и прави 

разлику између 

њихових позитивних 

и негативних 

особина; 

 изрази своје 

мишљење о 

понашању ликова у 

књижевном делу; 

 препозна загонетку и 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија  

Народна песма, Ја сам чудо 

видео 

Јован Јовановић Змај, 

Зимска песма 

Мира Алечковић, Ветар 

сејач 

Десанка Максимовић, 

Првак; Хвалисави зечеви  

Гвидо Тартаља,  Китова 

беба  

Бранко Ћопић,  Јежева 

кућица  (читање у 

наставцима) 

Душан Радовић, Јесења 

песма  

Љубивоје Ршумовић,  Ау 

што је школа згодна;  Дете 

Стеван Раичковић, 

Цртанка  

Перо Зубац,  Добар друг ти 

вреди више 

Драгомир Ђорђевић,  Није 

лако бити дете 

 



разуме њено 

значење; 

 препозна басну и 

разуме њено 

значење;  

 гласно чита, 

правилно и са 

разумевањем; 

 тихо чита (у себи) са 

разумевањем 

прочитаног; 

 пронађе 

информације 

експлицитно изнете 

у тексту; 

 слуша 

интерпретативно 

читање и казивање 

књижевних текстова 

ради разумевања и 

доживљавања. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Проза 

Народна прича, Свети Сава 

и ђаци 

Народна прича, Голуб и 

пчела 

Народна басна, Лисица и 

гавран 

Доситеј Обрадовић,  Два 

јарца; Две козе 

Лав Николајевич Толстој,  

Два друга 

Драган Лукић, Јоца вози  

Весна Ћоровић Бутрић, 

Ноћни ћошак 

Избор из народних и 

ауторских  загонетки 

(Десанка Максимовић, 

Загонетке лаке за прваке 

ђаке, Загонетке Григора 

Витеза и Бране Цветковића) 

 

Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он 

унапред 

Душан Радовић, Тужибаба 

Александар Поповић, Неће 

увек да буде први 

Бора Ољачић, Први дан у 

школи 

Популарни и 

информативни текстови 

Избор из илустрованих 

енциклопедија и часописа 

за децу о значајним 

личностима српског језика, 

књижевности и културе 

(Свети Сава, Вук 

Стефановић Караџић, 

знаменита завичајна 

личност и др.); Милан 

Шипка: Буквар 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Јован Јовановић  Змај, 

Песме за децу (избор) 

Избор из басни и 

сликовница за децу  

1СЈ.1.2.2. 

 

1СЈ.1.2.8. 

 

1СЈ.1.5.2. 

 

1СЈ.1.5.3. 

 

1СЈ.1.5.4. 

 

1СЈ.2.2.2. 

 

1СЈ.2.2.3. 

 

1СЈ.2.2.7. 

 

1СЈ.2.2.8. 

 

1СЈ.2.2.9. 

 

1СЈ.2.5.2. 

 

1СЈ.2.5.3. 

 

1СЈ.2.5.4. 

 

1СЈ.2.5.5. 

 

1СЈ.2.5.6. 

 

1СЈ.3.5.1. 

 

1СЈ.3.5.2. 

 



 

 

Књижевни појмови: 

 песма;  

 прича;  

 догађај; место и 

време збивања; 

 књижевни лик – 

изглед, основне 

особине и поступци; 

 драмски текст за 

децу;  

 шаљива песма; 

 басна; 

 загонетка. 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

ШИФРА  

СТАНДАРД

А 

-примењује 

основна 

правописна 

правила; 

-пише читко и 

уредно; 

-писмено 

одговара на 

постављена 

питања; 

-спаја више 

реченица у краћу 

целину; 

-пише реченице 

по диктату 

примењујући 

основна 

 

ЈЕЗИК 

Граматика

, правопис 

и 

ортоепија 

Реченица;реч;слово 

Улога гласа/слова у разликовању 

значења изговорене односно написане 

речи. 

Реченице као обавештење,питање и 

заповест 

Велико слово на почетку реченице, у 

писању личних имена и 

презимена,имена насеља(једночланих) 

и назива места  и улица  у којој ученик 

живи, као и назив школае коју похађа. 

Правилно потписивање(име,па 

презиме). 

Тачка на крају реченице;место  и 

функција упитникаи узвичника  у 

1СЈ.1.3.2. 

 

1СЈ.1.3.3. 

 

1СЈ.1.3.4. 

 

1СЈ.1.3.5. 

 

1СЈ.1.4.3. 

 

1СЈ.2.4.6. 

 

1СЈ.3.4.4. 

 



правописна 

правила; 

-разликује слово, 

реч и реченицу; 

-правилно 

изговори  и 

напише кратку и 

потпуну  

реченицу 

једноставне 

структуре са 

одговарајућом 

интонацијом 

односно  

интерпункцијски

м знаком на крају; 

-правилно 

употреби велико 

слово. 

 

 

 

 

реченици. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

ШИФРА  

СТАНДАРД

А 



 учтиво 

учествује у 

вођеном и 

слободном 

разговору; 

 обликује 

усмену поруку 

служећи се 

одговарајућим 

речима; 

 усмено 

препричава; 

усмено прича 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

Г
о
в

о
р

ењ
е 

Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и 

описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, 

сценска импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско 

и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и 

синтаксичке вежбе.  

Разговорне, ситуационе и језичке 

игре. 

1СЈ.0.1.1. 

 

1СЈ.0.1.2. 

 

1СЈ.0.1.3. 

 

1СЈ.0.1.4. 

 

1СЈ.0.1.6. 



према 

слици/сликама 

и о 

доживљајима;  

 усмено описује 

ствари из 

непосредног 

окружења; 

 бира и користи 

одговарајуће 

речи у говору; 

на правилан 

начин користи 

нове речи у 

свакодневном 

говору; 

 напамет говори 

краће 

књижевне 

текстове;  

 учествује у 

сценском 

извођењу 

текста; 

 пажљиво и 

културно 

слуша 

саговорнике; 

 слуша, разуме 

и парафразира 

поруку; 

 слуша 

интерпретатив

но читање и 

казивање 

књижевних 

текстова ради 

разумевања и 

доживљавања. 

Ч
и

т
а
њ

е 
  
П

и
са

њ
е 

 С
л

у
ш

а
њ

е 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Г
о
в

о
р

ењ
е
 

 

Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње. 

 

 

 

Писање о сопственом 

искуству,бићима,предметима,поја

-вама,сликама,о књижевном и 

некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Краћа текстуална целина  о 

сопственом искуству,о 

доживљају,о сликама,поводом 

књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за 

диктирање. 

 

 

Књижевни текстови.  

Текстови са практичном наменом: 

позивница, упутство, списак за 

куповину и др. 

Нелинеарни текстови: текст у 

табели, распоред часова, стрип, 

улазница и др. 

Информативни текстови:  

1. уџбенички: Милан Шипка, 

Буквар; текстови о знаменитим 

личностима српске културе; 

2. вануџбенички: о правилима 

учтивог понашања (бонтон); о 

месту у којем ученици живе; о 

животињама итд. 

 

 

1СЈ.0.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1СЈ.1.2.1. 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ТЕМА: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ  



Компетенција за учење  

Рад са подацима и информацијама  

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Естетичка компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња  

Дигитална компетенција  

 

ТЕМА: КЊИЖЕВНОСТ  

Компетенција за учење  

Рад са подацима и информацијама  

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Естетичка компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња  

Дигитална компетенција  

 

ТЕМА: ЈЕЗИК  

Компетенција за учење  

Рад са подацима и информацијама  

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Естетичка компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња  

Дигитална компетенција  

ТЕМА: ЈЕЗИЧКА  

КУЛТУРА  

Компетенција за учење  

Рад са подацима и информацијама  

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Естетичка компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња  

Дигитална компетенција  

 

 



 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Недељни фонд: 2 часа  Годишњи фонд: 72 часа 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– поздрави и отпоздрави, 

примењуjућинаjjедноставниjаjезичкасредств

а; 

– представисебе и другог; 

– 

разумеjаснопостављенаjедноставнапитањал

ичнеприроде и одговаранањих; 

– разумекратка и 

jедноставнаупутства и 

налоге и реагуjенањих; 

– даjекратка и jедноставнаупутства и 

налоге; 

– разумепозив и реагуjенањега; 

– упутипозивназаjедничкуактивност; 

– разумекратке и 

jедноставнемолбе и реагуjе 

нањих; 

– упутикратке и 

jедноставнемолбе; 

– искаже и прихватизахвалност и 

извињењенаjедноставанначин; 

– разуме jедноставно исказане честитке 

иодговара на њих;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичкеактивности 

 

у комуникативнимситуациjама 

Реаговањенаусмениимпулссаговорника (наставника, 

вршњака, и слично); 

Успостављањеконтактаприсусрету. 

Садржаjи 

Hi! Hello.Goodmorning/afternoon/evening/night 

How are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye. 

Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! 

Thanks, same to you! 

(Интер) културнисадржаjи: Формално и 

неформалнопоздрављање; устаљенa 

правилаучтивости. 



– упути jедноставне честитке;   

– препозна и именуjе жива 

бића, предмете и места из 

непосредног окружења; 

– разуме jедноставне описе 

живих бића, предмета и 

места; 

– опише жива бића, 

предмете и места 

користећи jедноставна 

jезичка средства; 

– разуме свакодневне 

исказе у вези сa 

непосредним потребама, 

осетима и осећањима и 

реагуjе на њих; 

– изрази основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

jедноставним jезичким 

средствима; 

– разуме jедноставна 

обавештења о положаjу у 

простору и реагуjе на њих; 

– тражи и пружи кратка и 

jедноставна обавештења о положаjу у 

простору; 

– разуме jедноставне исказе коjима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагуjе на њих; 

– тражи и даjе jедноставне исказе коjима се 

изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

– разуме jедноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања и реагуjе на њих; 



– тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање jедноставним 

jезичким средствима. 

 

 ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И 

ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И И 

ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О 

ДРУГИМА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких и jедноставних текстова у коjима се неко 

представља; 

представљање себе и других особа, присутних и одсутних. 

Садржаjи 

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my 

friend. His name’s/name is Marko. Maria,this is Barbara. 

Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. 

That is Mr Jones. He’syour teacher. How old are you? I’m 

seven. He’s ten. Who’s this/that? It’s my father. Is Tom your 

brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your 

sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s inthe picture? 

It’s my sister. Her name’s Susan. 

Личнезаменице у функциjисубjекта – I, you … 

Присвоjнипридеви – my, your… 

Показнезаменице – this, that 

Глагол to be – the Present Simple Tense 

Питањаса Who /How (old) 

Основниброjеви (1–10) 

(Интер)културнисадржаjи: 

Препознавањенаjосновниjихсличности и разлика у 

Начинуупознавања и представљања у нашоjземљи и 

земљамаенглескогговорногподручjа. 

 РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуациjама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 

кратких и jедноставних 

упутстава (комуникациjа у учионици – упутства и налози 



коjе размењуjу учесници у наставном процесу, упутства за 

игру и слично). 

Садржаjи 

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the 

picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say 

hello/goodbye to your friend. Open/Close your 

books/notebooks. Put down yоur pencils. Pick up the rubber. 

Wash your hands. Open the window, please. Come in. Come 

herе/to the board. Give me your book, please. Don’t do that. 

Listen and 

say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut 

out/stick/touch/point to... Colour the door yellow. 

Count from … to …. My turn now. Hurry up! Quick! Watch 

out! I understand/I don’t understand. I’m finished. 

Императив 

(Интер)културни садржаjи: 

Поштовање основних норми учтивости; дечjе песме 

одговараjућег садржаjа. 

 ПОЗИВ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

 ПОЗИВ   ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ                         

Језичке активности 

у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких jедноставних позива на заjедничку 

активност и реаговање на њих 

(позив на рођендан, игру, дружење...); упућивање и 

прихватање/одбиjање позива назаjедничку активност, уз 

коришћење наjjедноставниjих израза 

Садржаjи 

Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. Come 

and play with me! Come to my birthday 

party. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t. 

Императив 

(Интер)културни садржаjи: Прикладно прихватање и 

одбиjање позива; прослава 

рођендана, игре, забава и разонода. 



 ИСКАЗИВАЊЕ 

МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 

Језичке активности 

у комуникативним ситуациjама 

Слушање jедноставних исказа коjима се тражи помоћ, 

услуга или обавештење; 

давање jедноставног, усменог одговора на исказану молбу; 

изражавање и 

прихватање молби, захвалности и извињења. 

Садржаjи 

Can I have an apple, please? Yes, here you are. Thank 

you/Thank you, Maria/Thanks. You’re 

 

welcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can you help me, 

please? Can/May I have some water, please? Can/May I go to 

the toilet/go out/come in? Excuse me, Teacher, …? I can’t see. 

Can you move, please? Sorry, can you repeat that, please? I’m 

sorry I’m late. It’s OK. No problem. 

Модални глаголи за изражавање молбе – can/may 

(Интер)културни садржаjи: 

Правила учтиве комуникациjе. 

 ЧЕСТИТАЊЕ Језичке активности 

у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких и jедноставних устаљених израза коjима 

се честита празник, 

рођендан; реаговање на упућену честитку и упућивање 

кратких пригодних 

честитки. 

Садржаjи: Happy birthday to you! Merry Christmas! Happy 

New Year! Happy Easter! Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаjи: 

Наjзначаjниjи празници и начин обележавања/прославе и 

честитања; пригодне дечjе 

песме и игре. 

 ОПИСИВАЊЕ Језичке активности у комуникативним ситуациjама 



ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Слушање краћих jедноставних описа живих бића, предмета 

и места у коjима се 

поjављуjу информациjе о спољном изгледу, поjавним 

облицима, 

димензиjама и осталим наjjедноставниjим 

карактеристикама; давање кратких 

усмених описа живих бића, предмета и места. 

Садржаjи:It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… It’s a 

blue ruler. I can see one red apple and two yellow 

bananas/three blue and four orange balloons. Here’s a crayon. 

What colour is it? It’s blue/The crayon is blue. 

Глаголи have got, to be за давање описа; 

Правилна множина именица: book – books, apple – apples… 

Модални глагол can уз глагол see 

(Интер)културни садржаjи: 

Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа. 

 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, ОСЕТА 

И ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање своjих потреба, осета и осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа. 

Садржаjи: 

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want 

some water? Yes, please. No, thank you. Are you 

happy/sad/hot/cold? 

The Present Simple Tense ( be, want) 

Модални глагол can за изражавање предлога 

(Интер)културни садржаjи:Правила учтиве комуникациjе. 

 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких текстова у коjима се на jедноставан 

начин описуjе положаj у простору; усмено тражење и 

давање информациjа о положаjу у простору. 

Садржаjи: Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in 

the bathroom. Where’s your dog? It’s in the garden. 



 

Where’s my bag? It’s on the chair. Where’s the toilet? It’s 

here/over there. 

Прилози и предлози за изражавање положаjа и просторних 

односа – here, there, in, on 

Питања са Where 

(Интер)културни садржаjи: Култура становања: село, град. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕ

ПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/Н

ЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима за 

изражавање 

припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

Садржаjи: 

This is my ball. Is that your bike? I’ve got a dog. Have you got 

a pet? He/She’s got two brothers. Who’s got a/an...? 

Присвоjни придеви my, your… 

Have got за изражавање припадања/поседовања 

(Интер)културни садржаjи: Породица, приjатељи, кућни 

љубимци, играчке. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕД

ОПАДАЊА 

Језичке активности у комуникативним ситуациjама 

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима за 

изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања 

Садржаjи: Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. I like 

apples and oranges. I don’t like milk or cheese. Do 

you like games? 

The Present Simple Tense глагола like 

(Интер)културни садржаjи: 

Храна и пиће. 
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

I
X 

X X
I 

XI
I 

I I
I 

II
I 

I
V 

V V
I 
 
 

1. HELLO! 
 

7          3 3 1 7 - комуникација, 
- компетенција за целоживотно учење, 
- одговоран однос према околини, 
- одговорно учeшће у демократском друштву, 
- сарадња, 
- одговоран однос према здрављу. 
 

2.  
SCHOOL 

1 7         3 3 2 8 

3. PETS 
 

 3         1 2 / 3 

4. HOME   
 

6        2 3 1 6 

 HEALTH   3 4       2 4 1 7 

5. FOOD    2 4      2 3 1 6 

6. ANIMALS     1 8 1    3 6 1 10 

7.  TOYS       7    2 4 1 7 

 PARTY        6   2 3 1 6 

8. WEATHER         8 4 4 6 2 12 

 
УКУПНО 
 

8 10 9 6 5 8 8 6 8 4 24 37 11 72 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Недељни фонд: 5 часова Годишњи фонд: 180 часова 

 

Циљ: Циљ учења предмета математике  је да ученик овладавајући математичким 

концептима,знањимаи вештинама,развије основе апстрактног и критичког 

мишљења,позитивног става премаматематици,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 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАС

Т/ 

   ТЕМА 

          САДРЖАЈИ ШИФРА  

СТАНДАРД

А 

-одреди међусобни положај 

предмета и бића  и њихов положај у 

односу на тло; 

-упореди предмете и бића по 

величини; 

-уочи и именује геометријске 

облике предмета из непосредне 

околине; 

-именује геометријска тела и 

фигуре; 

-групише предмете и бића са 

заједничким својством; 

-сложи/разложи фигуру која се 

састоји од познатих облика; 

- разликује: 

криву,праву,изломљену,затворену и 

отворену линију; 

-црта праву линију и дужпомоћу 

лењира; 

-броји унапред и уназад и са 

прескоком; 

 

 

ГЕОМЕ- 

ТРИЈА 

ПОЛО- 

ЖАЈ, 

ВЕЛИ- 

ЧИНА 

       И 

ОБЛИК 

ПРЕ- 

ДМЕТА 

 

 

Просторне релације. 

Величина предмета и бића. 

Геометријска 

тела:липта,коцка,квадар,ва

љак пирамида и купа. 

Геометријске фигуре: 

круг,правоугаоник,квадрат 

и троугао. 

 

 

1МА.1.2.1. 

1МА.2.2.1. 

 

ГЕОМЕ-

ТРИЈА 

 

ЛИНИЈ

А 

 

Права,крива и изломљена 

линија. 

Затворена и отворена 

линија. 

Тачка и линија.Дуж. 

 

 



-прочита,запише ,упореди и уреди 

бројеве прве стотине и прикаже их 

на бројевној правој; 

-користи редне бројеве; 

-разликује парне и непарне 

бројеве,одреди највећи и најмањи 

број,претходника и следбеника; 

-користи 

појове:сабирак,збир,умањеник,ума

њилац  

разлика; 

-сабира и одузима два једноцифрена 

броја не записујући поступак; 

-сабира и одузима до 100 без 

прелаза преко десетице; 

-растави број на сабирке и примени 

замену места и здруживање 

сабирака ради лакшег рачунања; 

-реши текстуални задатак са једном 

операцијом; 

-разликује новчане апоене до 100 

динара и упореди њихову вредност; 

-уочи правило и одреди следећи 

члан низа; 

-прочита и користи податке са 

једноставног стубичног и сликовног 

дијаграма или табеле; 

-измери дужину здатом, 

нестандардном јединицом мере; 

-преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу задатог 

упутства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВ

И 

Бројање,писање и читање 

бројева. 

Приказивање бројева 

помоћу тачака на бројевној 

правој. 

Упоређивање бројева. 

Редни бројеви. 

Сабирање и одузимање 

бројева  у оквиру 20 и 

приказивање на бројевној 

правој. 

Сабирање и одузимање 

бројева до 100 без прелаза 

преко десетице и 

приказивање на бројевној 

правој. 

Својства сабирања. 

Откривање непознатог 

броја у једнакостима са 

једном операцијом. 

Динар,кованице и 

новчанице до 100 динара. 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.4. 

1МА.2.1.1. 

1МА.2.1.3.  

1МА.2.1.4. 

1МА.2.1.5 

1МА.3.1.1.  

1МА.3.1.2. 

 

МЕРЕЊ

Е 

      И  

МЕРЕ 

Мерење дужине  

нестандардним јединицама 

мере. 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.4. 

1МА.2.4.1.  

1МА.2.4.5. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

У оквиру наставне теме Геометрија посебно ће се развијати међупредметне компетенције - 

Компетенција за учење и Компетенција за решавање проблема. 

У оквиру наставне теме Бројеви  посебно ће се развијати међупредметне компетенције – 

Рад са подацима и информацијама, Компетенција за решавање проблема и Дигитална 

компетенција. 

У оквиру наставне теме Мерење и мере посебно ће се развијати међупредметне 

компетенције – Рад са подацима и информацијама и Комуникација. 

 



СТАНДАРДИ: 

Искази образовних стандарда по нивоима и областима:  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ. 

У области 1. ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:  

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, 

правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа). 

У области 2.БРОЈЕВИ  ученик/ученица:  

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да 

прикаже број на датој бројевној полуправoj. 

1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском 

операцијом. 

У области 3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  ученик/ученица:  

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у једноставним ситуацијама. 

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ. 

У области 1.ГЕОМЕТРИЈА  ученик/ученица:  

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

У области 2.БРОЈЕВИ  ученик/ученица:  

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, 

претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем. 

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза. 

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције. 

1МА.2.1.5. уме да решава једначине. 

У области 3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  ученик/ученица:  



1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама. 

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 

једноставних задатака и уме графички да представи дате податке. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ. 

У области 1.БРОЈЕВИ  ученик/ученица: 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака. 

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени. 

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

Циљ: Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе,свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Разред: први 

Недељни фонд :2 часа                                                Годишњи фонд :72 часа 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

ШИФРА   

СТАНД

АРДА 

− препозна и искаже 

радост, страх, тугу и бес 

уважавајући себе и 

друге; 

− правовремено и 

примерено ситуацији 

искаже своје основне 

животне потребе за 

храном, водом и 

одласком у тоалет; 

− се понаша тако да 

Н
Е

П
О

С
Р

Е
Д

Н
О

 

О
К

Р
У

Ж
Е

Њ
Е

 

 Ја и други 

 

Основна осећања 

(радост, страх, туга и 

бес). 

Основне животне 

потребе (дисање, 

храна, вода, спавање и 

потреба за тоалетом). 

Сличности и разлике 

по полу, старости, 

способностима и 

интересовањима. 

1ПД.1.5.1. 

 

1ПД.1.5.2

. 

 

1ПД.2.5.1. 

 

1ПД.2.5.2

. 

 



уважава различитости 

својих вршњака и других 

људи; 

− придржава се 

договорених правила 

понашања у школи и 

прихвата последице ако 

их прекрши; 

− сарађује са вршњацима у 

заједничким 

активностима;  

− одржава личну хигијену 

и адекватно се одева у 

циљу очувања здравља; 

− чува своју, школску и 

имовину других; 

− прати инструкције 

одраслих у опасним 

ситуацијама: поплава, 

земљотрес, пожар; 

− својим речима опише 

пример неке опасне 

ситуације из свог 

непосредног окружења; 

− примењује правила 

безбедног понашања на 

путу од куће до школе 

приликом кретања 

улицом са и без тротоара 

и преласка улице;  

− снађе се у простору 

помоћу просторних 

одредница: напред-назад, 

лево-десно, горе-доле и 

карактеристичних 

објеката;  

− одреди време својих 

активности помоћу 

временских одредница: 

делови дана, обданица и 

Породични 

дом, школа 

 

Групе људи: породица, 

школска заједница, 

разред, одељење, 

суседи. 

Права и обавезе 

чланова група. 

Правила понашања 

појединаца и групе. 

Празници: породични, 

школски. 

1ПД.1.5.1. 

 

1ПД.1.5.2

. 

 

1ПД.2.5.1. 

 

1ПД.2.5.2

. 

 

1ПД.3.5.2

. 

Здравље и 

безбедност 

 

Здрав начин живота: 

становање, одевање, 

исхрана, лична 

хигијена, рад, одмор. 

Безбедно понашање у 

саобраћају на путу од 

куће до школе 

(кретање улицом са и 

без тротоара, 

прелажење преко 

улице, безбедно место 

за игру). 

Опасне ситуације по 

живот, здравље и 

околину, превенција и 

правилно понашање (у 

дому и школској 

средини, саобраћају, 

током природних 

непогода). 

 

1ПД.1.5.2

. 

 

1ПД.1.5.4

. 

 

1ПД.1.5.5

. 

 

Оријентација 

у простору и 

времену 

 

Кретање и сналажење 

у простору у односу на 

просторне одреднице: 

напред-назад, лево-

десно, горе-доле и 

карактеристичне 

објекте. 

Сналажење у времену 

у односу навременске 

одреднице: делови 

1ПД.1.4.1

. 

 

1ПД.1.4.2

. 

 

1ПД.1.4.4

. 

 



ноћ, дани у недељи, пре, 

сада, после, јуче, данас, 

сутра, прекјуче, 

прекосутра; 

− посматрањем и 

опипавањем предмета 

одреди својства 

материјала: тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 

храпаво- глатко;  

− учествује у извођењу 

једноставних огледа 

којима испитује 

природне феномене; 

− разликује природу од 

производа људског рада 

на примерима из 

непосредног окружења; 

− препознаје облике 

појављивања воде у 

непосредном окружењу: 

потоци, реке, баре, 

језера; 

− препознаје изглед 

земљишта у непосредном 

окружењу: равница, 

брдо, планина; 

− идентификује биљке и 

животиње из 

непосредног окружења 

на основу њиховог 

спољашњег изгледа; 

− уочава разноврсност 

биљака и животиња на 

основу спољашњег 

изгледа; 

− препознаје главу, труп, 

руке и ноге као делове 

тела и њихову улогу у 

његовом свакодневном 

дана, обданица и ноћ, 

дани у недељи, пре, 

сада, после, јуче, 

данас, сутра, прекјуче, 

прекосутра. 

Човек ствара 
 

Човек ради и ствара 

(материјали и средства 

за рад, производи 

људског рада). 

Материјали за израду 

предмета (дрво, камен, 

метал, стакло, гума, 

пластика, папир, 

тканина) и њихова 

својства (тврдо-меко, 

провидно-непровидно, 

храпаво- глатко). 

1ПД.1.1.1

. 

 

1ПД.1.3.4

. 

 

1ПД.1.3.5

. 

 

 

Разноврсност 

природе 

Сунчева светлост и 

топлота. 

Основна својства 

ваздуха: провидност, 

мирис, кретање. 

Облици појављивања 

воде: потоци, реке, 

баре, језера, киша, 

снег. 

Облици појављивања 

воде у непосредном 

окружењу. 

Основна својства воде: 

укус, мирис, 

провидност, раствара 

поједине материјале. 

Изглед земљишта: 

равница, брдо, 

планина. 

Изглед земљишта у 

непосредном 

окружењу. 

1ПД.1.1.2

. 

 

1ПД.1.1.4

. 

 

1ПД.1.1.5

. 

 

1ПД.1.3.1

. 

 

1ПД.1.6.1

. 

 

1ПД.1.2.3

. 

 

1ПД.2.1.4

. 

 

 

 

1ПД.2.1.1

. 



 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

животу; 

− препознаје улогу чула 

вида, слуха, мириса, 

укуса и додира у 

његовом свакодневном 

функционисању и 

сазнавању окружења; 

− штеди воду и одлаже 

отпад на предвиђена 

места; 

− се понаша тако да не 

угрожава биљке и 

животиње  у 

непосредном окружењу; 

− повезује резултате учења 

и рада са уложеним 

трудом. 

Основна својства 

земљишта: боја, 

растреситост, 

влажност;  

Карактеристичне 

биљке и животиње у 

непосредном 

окружењу. 

Изглед и делови тела 

биљака. 

Изглед и делови тела 

животиња на 

примерима сисара, 

птица, риба, инсеката. 

Човеково тело – 

делови тела (глава, 

труп , руке и ноге) и 

чула (вида, слуха, 

укуса, мириса и 

додира). 

Значај воде, ваздуха, 

земљишта, сунчеве 

светлости и топлоте за 

живот биљака, 

животиња/човека. 

Одговоран однос 

човека према животној 

средини (штедња воде, 

одлагање  отпада  на 

предвиђена места, 

брига о биљкама и 

животињама). 

 

 

 

1ПД.2.2.3

. 

 

 

1ПД. 

3.1.1. 



ТЕМА: ЈАИ ДРУГИ  

Компетенција за учење  

Рад са подацима и информацијама  

Комуникација  

Одговорно учешће у демократском друштву  

Естетичка компетенција  

Решавање проблема  

Сарадња  

Дигитална компетенција  

 

ТЕМА:РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција  

ТЕМА:ЧОВЕК СТВАРА 

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

 

ТЕМА:СНАЛАЖЕЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

(оријентација)  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 



Циљ                             Циљ учења  предметаликовна култура је да се ученик,развијајући              

                                     стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практичан рад,  

                                     оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

                                     култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

                 Недељни фонд:1час                               Годишњи фонд  :  36 часова  

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

моћи да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

-опише својим речима,визуелне 

карактеристике по којима 

препознаје облике и простор; 

-пореди своје утиске и утиске 

других о уметничким 

делима,изгледу објеката/предмета 

и облицима природе и окружења; 

-одреди,самостално и у сарадњи 

са другима,положај облика у 

простору и у равни; 

-црта на различитим подлогама и 

форматима папира; 

-користи материјал и пробор у 

складу са инструкцијама; 

-обликује једноставне фигуре од 

меког материјала; 

-преведе једноставне појмове и 

информације у ликовни рад; 

-изрази,материјалом и техником 

по избору,своје 

замисли,доживљаје,утиске,сећањ

а и опажања; 

-преобликоје,сам или у сарадњи 

са другима употребне предмете 

мењајући им намену; 

-изрази познате појмове мимиком 

и покретим тела,без звука; 

-повеже одабрану установу 

културе са њеном наменом; 

-поштује договоре и правила 

понашања и облачења приликом 

посете установама културе 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ 

Простор.Отворени и 

затворени,природа и простор 

који је човек 

обликовао.Карактеристичне 

визуелне одлуке  по којима се 

препознаје врста 

простора.Значај уређења 

простора у коме ученик борави. 

Уметничка занимања и 

продукти.Сликар-слика,вајар-

скулптура,фотограф-

фотографија...Изглед 

употребних предмета које су 

дизајнирали уметници. 

Установе 

културе(биоскоп,музеј,галерија,

позориште, 

библиотека...).Правила 

понашања и облачења у 

различитим установама 

културе,договорена правила 

понашања. 

 

 

 

 

 

 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 

Облици.Облици из 

пририде,облици које је створио 

човек,правилни и неправилни 

облици.Својства 

облика(цело,део,велико,мало,ви-

соко,ниско,краће,дуже,уско, 

широко,светло,тамно,обојено, 

безбојно,једнобојно,шарено, 

меко,тврдо,глатко,храпаво,обло,

рогљасто).Положај облика у 

простору и у равни(горе 

,доле,између,испод,у,на,испред, 



иза,усправно,положено,косо,ле-

во,десно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ 

Материјал и прибор.Поступци 

правилног и безбедног руковања 

и одржавања материјала,прибора 

и ране површине,значај 

одржавања хигијене и безбедног 

руковања прибором. 

Обликовање скулптуре.Врсте 

линија(отворена,затворена,права

,крива,светла,тамна,широка,уска

,дугачка,кратка,непрекинута, 

испрекидана,груба,нежна,спира-

лна,таласаста,степенаста...). 

Изражена својства линија у 

односу на материјал и прибор. 

Преобликовање.Предмети и 

материјал погодни за 

преобликовање(оштећени 

предмети,амбалажа,остаци 

тканина...). 

Различите информције као 

мотивација за стваралачки рад. 

Природа и непосредно 

окружење;машта и стварни 

догађаји,;приче,песме и текстови 

из књига и часописа за децу из 

уџбеника,уметничка дела... 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕ-

ВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Читање визуелних информација. 

Илустрација у дечјим књигама и 

уџбеницима.Стрип.Цртани и 

анимирани филм-традиционално 

уређени(слободоручно обрађени 

или нацртани ликови) и 

савремени(урађени у 

апликативном програму).Прича 

у цртаном и анимираном 

филму.Изглед места и ликова. 

Знак.Графички  знак  (ноте,слова 

,цифре), гестовни и звучни знак. 

Лепо писање.Украсна слова. 

Традиција.Празници и 

украшавање.Невербално 

изражавање.Пантонима,игре, 

перформансе . 



 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

У оквиру наставне теме Ликовна култура и окружење  посебно ће се развијати 

међупредметне компетенције - Одговоран однос према околини, Естетичка компетенција и 

Дигитална компетенција. 

У оквиру наставне теме Односи у видном пољу посебно ће се развијати међупредметне 

компетенције – Естетичка компетенција и Сарадња 

У оквиру наставне теме Обликовање посебно ће се развијати међупредметне компетенције 

– Естетичка компетенција и Одговоран однос према околини. 

У оквиру наставне теме Споразимевање посебно ће се развијати међупредметне 

компетенције – Сарадња, Комуникација и Одговорно учешће у демократском друштву. 

 

 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ:        Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и 

љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче 

развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног 

односа према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред:     први 

Недељни фонд:1 час                                                       Годишњи фонд : 36 часова 

             ИСХОДИ  

По заврсетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

        

ОБЛАСТ/

ТЕМА 

           САДРЖАЈИ 



-објасни својим речима утиске 

о слушаном делу, особине 

тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на 

тело и зашто је тишина важна; 

-разликује одабране звукове и 

тонове,певање/свирање; 

хор/један певач/група певача; 

оркестар/један свирач/група 

свирача, боју различитих 

певачких гласова и 

инструмената и музичке 

изражајне елементе; 

-препозна музички почетак и 

крај и понављање теме или 

карактеристичног мотива у 

слушаном делу;  

-повезује музичко дело у 

односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју 

инструмента са карактером 

дела; 

-поштује договорена правила 

понашања при слушању 

музике; 

-користи самостално или уз 

помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука; 

-изговара у ритму уз покрет 

бројалице; 

 

 

 

 

 

 

СЛУША-

ЊЕ  

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметничка музика у цртаним и анимираним 

филмовима, Однос звук-лик, музика-радња. 

Композиције које илуструју различита 

осећања. 

Звук и тон (извори). 

Звуци тела (пулс, куцање срца, 

дисање...)Звуци из природе и окружења. 

Звучни знак (школско звоно, аутомобилска 

сирена...) 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), 

трајање (кратак-дуг), јачина (гласан-тих), 

висина (висок-дубок). 

Тишина и одсуство звука. 

Композиције које илуструју различите боје 

људског гласа и инструмената. 

Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и 

инструмент, два гласа,  два инструмента, 

један свирач, група свирача, оркестар). 

Различити жанрови везани за ситуације 

значајне за ученике (празници, приредбе, 

свечаности, рођендани, венчања, 

новогодишње и божићне песме). 

Музичка прича. 

Карактер дела и елементи музичке 

изражајности. 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, 

рачунар...) 

 



-пева по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења; 

-пева по слуху уз покрет 

народне песме, музичке игре; 

-примењује правилан начин 

певања и договорена правила 

понашања у групном певању 

и свирању; 

-свира по слуху звучне 

ономатопеје и илустрације, 

ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, 

једноставне аранжмане, 

свирачке деонице у музичким 

играма; 

-повезује почетне тонове 

песама-модела и једноставних 

наменских песама са бојама, 

ритам са графичким 

приказом; 

-објашњава својим речима 

доживљај свог и туђег 

извођења; 

-учествује у школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

-користи дечије ритмичке 

инструменте; 

-ствара звучне ефекте, 

покрете уз музику, мању 

ритмичку целину помоћу 

различитих извора звука, 

ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке 

игре помоћу различитих 

извора звука, музичко питање 

и одговор на ритмичким 

удараљкама, једноставну 

мелодију на краћи задати 

текст; 

-изабере према литерарном 

садржају одговарајући 

музички садржај.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕ- 

ЊЕ  

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

МУЗИ-

ЧКО  

СТВАРА

ЛАШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изговор бројалице у ритму уз покрет- 

пљескање, пуцкетање прстима, корачање, 

дланом о надланицу, ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и писање-правилан начин 

певања. 

Правилна дикција- изговарање брзалица и 

бројалица. 

Певање песама по слуху различитог садржаја 

и карактера. 

Певање песама уз покрет –песме уз игру и 

народне песме. 

Певање модела и наменских песама и 

повезивање њихових почетних тонова уз 

боју. 

Дечији ритмички инструменти и начини 

свирања на њима. 

Свирање по слуху, пратње уз бројалице и 

песме. 

Певање и извођење музичких игара уз 

свирање на дечијим инструментима- песме уз 

игру, дидактичке игре, музичке 

драматизације. 

Свирање инструменталних аранжмана на 

дечијим ритмичким инструментима и на 

алтернативним изворима звука. 

Свирање графички представљеног ритма. 

Музички бонтон. 

 

 

МУЗИ- 

ЧКО 

СТВАРА- 

ЛАШТВО 

Израда дечијих ритмичких инструмената од 

различитих материјала. 

Стварање звукова из непосредне околине и 

природе спонтаном или договореном 

импровизацијом. 

Креирање сопствених покрета уз музику која 

се изводи или слуша. 

Стварање звучних ефеката и једноставне 

ритмичке пратње користећи различите 

изворе звука. 

Бирање инструмената на основу звука и 

стварање једноставне ритмичке пратње уз 

бројалице, песме и музичке игре. 

Стварање мањих ритмичких целина на 

основу музичког искуства- изговором у 



ритму, различитим покретима, предметима и 

дечијим ритмичким инструментима. 

Стварање музичких питања и одговора на 

дечијим ритмичким  инструментима у 

дијалогу. 

Стварање једноставне мелодије на краћи 

текст. 

Бирање познатих музичких садржаја, звучних 

ономатопеја и илустрација за стварање 

звучне приче – праћење литерарног текста. 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

ТЕМА:СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција  

 

ТЕМА:ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

ТЕМА:МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

 



ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ: циљ учења предмета физичко и здравствено васпитање  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. 

Разред: први 

Недељни фонд:3 часа                                                             Годишњи фонд :108 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-примени једноставне, 

двоставнеопштеприпремневежбе(вежб

е обликовања); 

-правилно изведе вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

-комбинује и користиусвојене 

моторичке вештинеу игри и у 

свакодневном животу; 

-одржава равнотежуу различитим 

кретањима; 

Разликује правилно од неправилног 

држања тела и правилно држи тело; 

-примењује правилну технику дисања 

приликом вежбања; 

-изведе кретања, вежбе и кретне 

саставе уз музичку пратњу; 

-игра дечји и народни плес; 

-користи основну терминологију 

вежбања; 

-поштује правила понашања на 

просторима за вежбање; 

-поштује правила игре; 

-навија фер и бодри ученике у игри; 

-прихвата сопштвену победу и пораз; 

-уредно одлаже своје ствари пре и 

након вежбања; 

-наведе делове тела и препозна њихову 

улогу; 

-уочи промену у расту код себе и  

других 

-уочи разлику између здравог и 

болесног стања; 

-примењује здравствено-хигијенске 

мерепре, у току и након вежбања; 

-одржава личну хигијену; 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Вежбе за развој 

снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

издржљивости. 

Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

МОТОРИЧК

Е ВЕЖБЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходање и 

трчање 

Ходање: 

-кратким корацима, 

-дугим корацима, 

-у различитом 

ритму, 

-ходање са 

реквизитом, 

-ходање са 

променом правца и 

смера. 

Техника трчања: 

-трчање преко 

препрека, 

-трчање са 

променом правца и 

смера. 

-брзо трчање на 

20метара са стартом 

из 

различитихпочетни

х положаја, 

-игре са 

коришћењем 

научених облика 

ходања и трчања. 



-учествује у одржавању просторау 

коме живи и борави; 

-схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; 

-правилно се понаша за столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакања и 

прескака-

ња 

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге 

вијаче. 

Вежбе скакања и 

прескакања упором 

рукама. 

Игре уз коришћење 

различитих облика 

скакања и 

прескакања. 

 

Бацања и 

хватања 

Бацање лоптице из 

места у даљинуи у 

циљ. 

Бацање лоптице из 

кретања. 

Бацање лоптице 

увис. 

Вођење лопте. 

Додавање лопте. 

Игре са вођењем, 

додавањем лопте и 

гађањем у циљ. 

Пузања, 

вишења, 

упори и 

пењања 

Пузање на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи 

опружено. 

Помицање улево и 

удесноу вису 

лежећем и вису 

слободном. 

Упори. 

Вежбе на 

тлу 

Основни садржаји 

Основни ставови и 

положаји. 

Повањка на леђима. 

Став на 

лопатицама(свећа). 

Колут напред из 

чучња у чучањ. 

Поваљка на 

стомаку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састав од научених 

елемената. 

Игре са усвојеним 

вежбама. 

 

Проширени 

садржаји 

Колут назад из 

чучња у чучањ,низ 

косу површину. 

Одељењско 

такмичење са 

задатом 

комбинацијом 

вежби. 

 

 

 

Вежбе  

Равно-

теже 

 

 

 

 

 

 

 

Ходање по линији. 

Ходање по шведској 

клупи. 

Лагано трчање на 

шведској клупи или 

ниској греди. 

Кратки састав на 

линији обележеној 

на тлу, шведској 

клупи или ниској 

греди. 

Вежве са 

рекви-

зитима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе обликовања 

са реквизитима. 

Трчање, поскоци и 

скоковиуз 

коришћење 

реквизита. 

Дизање и ношење 

предметаи 

реквизита на разне 

начинае. 

Елементарне игре са 

реквизитима. 

Игре са ластишом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плес и 

ритмика 

Ходање и трчање са 

променом ритма, 

темпа и динамике уз 

пљесак и уз музичку 

пратњу. 

Галоп напред. 

Дечји поскок. 

Њихање и кружење 

вијачом  или 

траком. 

Суножни скокови 

кроз вијачу са 

обртањем 

напред.народно 

коло по избору. 

полигон 

 

 

 

 

 

 

Комбиновани 

полигон од 

усвојених 

вештина(вежби) 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕ-

НА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура 

вежбања и 

играња 

 

 

 

Основни термини у 

вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе 

ствари. 

Правила 

елементарних игара. 

Некад изгубим, а 

некада  победим. 

навијам  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравстве

-но 

васпитање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, 

осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом 

здрављу. 

Лична хигијена. 

Хигијена простора у 

ком живим. 

Хигијена простора у 

коме вежбам. 

Животне намирнице 

и правилна исхрана. 

Заједно за столом. 
 

 

 

 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

ТЕМА: ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  

 

- Компетенција за учење  

-Комуникација  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

ТЕМА:МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Комуникација  

- Компетенција за учење  

- Рад са подацима и информацијама  

-Одговорно учешће у демократском друштву  

-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

-Дигитална компетенција  

 

ТЕМА:ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

 

Одговоран однос према околини  

- Рад са подацима и информацијама  

-Одговорно учешће у демократском друштву  



-Естетичка компетенција  

-Решавање проблема  

-Сарадња  

ВЕРСКА НАСТАВА(1 час недељно, 36 часова годишње) 
 

Кроз верску наставу младима у нашој земљи пружа се прилика да се равноправно 

укључе у цивилизацијски ток европске заједнице народа, као и да га обогате сведочењем 

сопствене вере, предања и стваралачког надахнућа. 

На часовима верске наставе ученици ће, у складу са узрастом, стећи могућности да: 

- упознају себе и заволе оно што је њихово. како би умели да воле друге; 

- чују одговоре на питања о смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у 

заједници (породици, држави), односу са природом која нас окружује; 

- усвоје дух међусобног поштовања и љубави, солидарности и толеранције; 

- боље савладају друге наставне предмете: историју, филозофију, психологију, 

социологију...  

- разумеју сликарсто, музику, књижевност, уметност уопште, која је незамислива без 

религијских темеља и садржаја; 

- развију осећање одговорности према природи, која није створена да бисмо од ње 

узимали безобзирно, користољубиво и нарушавајући хармонију, него је као дар Божији 

намењена вечности;спознају да сваки човек, поред мноштва права, уколико жели да 

буде срећан има и одговорности. 

 

Циљеви и задаци православног катихизиса:  

Циљ:прихватање да је постојње израз заједништва личности  а да постоји само у заједници 

слободе са другом личношћу. 

 

Исходи: 

Ученик ће: 

 уочити да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или 

нешто конкретизују, односно да поседују за нас јединствено непоновљиво; 

 уочити да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву 

вредност и постијање; 

 уочити да од онога кога заволимо зависи зависи зависи и наше постојање; 

 препозвати да је човек икона Божија  управо због тога што може да друга бића чини 

непоновљивим. 

 

Садржаји програма: 

 човек је икона божија (човек има свијства да љубављу чини нешто да постоји, 

слично као што то може Бог); 

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



 Човек као биће заједнице; 

 Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Духом; 

 Исус Христос је посредник између Бога и створене природе; 

 Црква је заједница свих људи и целе породице кроз Христа са  Богом 

 Православна иконографија показује свет и човека  у заједници са Богом.  

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ                             Циљ учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја  

                                     личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

                                     отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у                      

                                     животу школске заједнице,уважавајући принципе,процедуре и  

                                     вредности демократског друштва 

Разред                         први 

Недењни фонд:1 час Годишњи фонд часова:  36 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању  да: 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

-наведе у чему је успешан и у 

чему жели да напредује; 

-уочава међусобне разлике и 

сличности са другим 

ученицима у одељењу; 

-понаша се на начин који не 

угрожава потребе,права и 

осећања других; 

-препозна код себе и других 

основна осећања; 

-препознаје примере 

поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, 

причама и филмовима; 

-преиспитује своје поступке и 

прихвата да не мора увек да 

буде у праву. 

-тражи помоћ у ситуацијама 

кршења својих и туђих права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у 

одељењу 

Идентитет. 

Ко сам ја?Наше јаке стране,у чему 

смо успешни,у чему бисмо волели 

да напредујемо. 

Наше способности и разлике. 

Основна осећања(радост,страх, 

туга,бес) и како се препознају. 

 

 

Потребе и права. 

Разлике између жеља и основних 

животних потреба. 

 Права детета. 

Кршење и зашита права. 

Препознавање кршења права. 

Коме се обратити у ситуацијама 

кршења права детета. 

Одговорност према себи и 

другима. 



-разликује добру и лошу 

комуникацију у сопственом 

искуству,ближем 

окружењу,књижевним делима, 

филмовима ; 

-комуницира слушајући 

саговорника и тражи 

објашњење онога што    не 

разуме; 

-слободно износи мишљење, 

Образлаже  идеје, даје 

предлоге и прихвата да други 

могу имати другачије 

мишљење; 

-сарађује и преузима 

различите улоге у групи/тиму; 

-договара се и одлучује у 

доношењу одељенских 

правила и да се понаша у 

сладу са њима; 

-својим речима образложи 

неопходност правила која 

регулишу живот у заједници; 

-препозна добре стране свог 

одељења и оно што би требало 

променити/ 

побољшати; 

-заједно са вршњацима и 

наставником учествује у 

решавању проблема у 

одељењу; 

-учествује у изради плана 

једноставне акције; 

-са другим ученицима изводи 

и документује једноставну 

акцију; 

-доприноси промоцији акције; 

-на једноставан начин вреднује 

изведену акцију. 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница 

Функционисање заједнице. 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе-

равноправност,одговорност,соли-

дарност,поштовање и брига за 

друге,толерантност,праведност, 

поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и 

њихова функција. 

Одлучивање у одењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за 

функционисање заједнице. 

 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња 

Комуникација. 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

Уважавање саговорника. 

Сарадња. 

Групни рад,договарање и сарадња 

са вршњацима и одраслима. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе 

Планирање и извођење 

једноставне акције у 

одељењу/групи. 

Кораци у планирању и извођењу 

акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо 

задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности 

којом ћемо се бавити. 

Одређивање циља и израда плана 

акције-подела улога,договор о 

роковима,начину реализације. 

Извођење и документовање 

акције-

видео,фотографије,текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе-

приказивање другим 

одељењима,родитељима и 

сл,прављење постера или 

паноа,објављивање прилога у 

школском листу. 

Вредновање акције-чиме смо 

задовољни,шта је могло бити 

боље. 

 



 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 

Недељни фонд: 1 час  Годишњи фонд: 36 часова 

 

Редни 
број  

Назив 
пројекта / 
–трајање 

Исходи 
Ученикће бити у стању да: 

Временска артикулација 

IX X XI XII I II II III IV V VI 

1. Израђујемо 
постер са 
правилима 
понашања 
у одељењу 
и школи 
трајање  
– 4 часа 
 

Српски језик 

 учествује у вођеном и 
слободном разговору; 

 обликује усмену поруку 
служећи се одговарајућим 
речима; 

 усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 

Свет око нас 

 понаша се  тако да уважава 
различитости својих вршњака 
и других људи; 

 сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима 

 придржава се договорених 
правила понашања у школи и 
прихвата последице ако их 
прекрши  

 чува своју,школску и имовину 
других 

Ликовна култура 

 преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

 црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 

x           

2.  Водич 
кроз моје 
село у јесен 
(6 часова) 

Српски језик 

 учествује у вођеном и 
слободном разговору; 

 обликује усмену поруку 
служећи се одговарајућим 
речима; 

 усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 
 

Свет око нас 

 понаша се  тако да уважава 
различитости својих вршњака 
и других људи; 

 сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима 

 идентификује биљке и 
животиње из непосредног 
окружења на основу њиховог 

 х х         



спољашњег изгледа; 

 уочава разноврсност биљака и 
животиња на основу 
спољашњег изгледа 

 повезује резултате рада и 
учења са уложеним трудом; 

 разликује природу од 
производа људског  рада на 
примерима из непосредног 
окружења 

 снађе се у простору помоћу 
просторних одредица 
:напред-назад,горе-доле и 
карактеристичних објеката 

 одреди време својих 
активности помоћу 
временских одредница 
;делови дана,обданица и ноћ, 
дани у 
недељи,сутра,прекјуче,прекос
утра 
 

Ликовна култура 

 преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

 црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 
 

 
3. Кад год 

можеш, 
рециклирај 
Украси  за 
јелку 
трајање  
– 4 часа 

Српски језик 

 учествује у вођеном и 
слободном разговору; 

 обликује усмену поруку 
служећи се одговарајућим 
речима; 

 усмено описује ствари из 
непосредног окружења 

Свет око нас 

 разликује природу од 
производа људског рада на 
примерима из непосредног 
окружења; 

 одлаже отпад на предвиђена 
места; 

 сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима;  

Ликовна култура 

 црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 

   х        



 преобликује, сам или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете мењајући 
им намену; 
 

4. Чувари 
природе ко 
то може 
бити 
трајање  
– 6 часова 
 

Српски језик  

 усмено описује ствари из 
непосредног окружења; 

 спаја више реченица у краћу 
целину; 

 уме да самостално 
пронађеинформације 
експлицитно изнете у тексту;  

Свет око нас 

 учествује у извођењу 
једноставних огледа којима 
испитује природне феномене; 

 сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима;  

 повезујерезултате учења и 
рада са уложеним трудом; 

Ликовна култура 

 преобликује, сам или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете мењајући 
им намену; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама 

Физичко и здравствено васпитање 

 Учествује у одржавању 
простора у коме живи и 
борави 

    х х      

5. Азбучник 
пословица 
 
трајање 
–4 часа 

Српски језик  

 пронађе информације 
експлицитно изнете у тексту; 

 чита гласно,  правилно и са 
разумевањем; 

 спаја више реченица у краћу 
целину; 

 пише читко и уредно 
Ликовна култура 

 преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 
 

Свет око нас 
 

 сарађује са вршњацима у 
заједничким активностима;  
повезујерезултате учења и 
рада са уложеним труд 

     х х     

6. Моја улица 
носи име 
 

Српски језик  

 пронађе информације 
експлицитно изнете у тексту. 

       x    



 

 

 

 

ПРОЈЕКТАНА НАСТАВА 

 

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

међупредметне компетенције уз употребу информационо комуникационих 

технологија.Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко  и 

трајање  
– 4 часа 

 правилно употреби велико 
слово; 

 примењује основна 
правописна правила; 

Ликовна култура 

 преведе једноставне појмове и 
информације у ликовни рад; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 

 црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

7. Јесте ли за 
шољу чаја? 
 
трајање  
– 8 часова 

Српски језик  

 самостално пронађе 
информације  експлицитно 
изнете у тексту;  

 обликује усмену поруку 
служећи се одговарајућим 
речима; 

Свет око нас 

 идентификује биљке из 
непосредног окружења на 
основу њиховог изгледа; 

 понаша се тако да не 
угрожавају биљке у 
непосредном окружењу, не 
чупа биљке из корена; 

 повезујерезултате учења и 
рада са уложеним трудом: 

Ликовна култура 

 црта на различитим 
подлогама и форматима 
папира; 

 користи материјал и прибор у 
складу са инструкцијама; 

Математика 

 разликује новчане апоене до 
100 динара и упоређује их; 

 

        х х х 



критичко мишљење , као и припрему ученика за лако сналажење у свету 

технике,технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. 

У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је 

когнитивног,афективног и социјалног развоја ученика. 

Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику 

рада поред централног захтева,који се односи на тражење решења за неки 

проблем,потенцирају још и процедуре, планирање,евалуирање, презентовање резултата, 

коришћење савремених технологија на правилан начин ,као и тимски  рад, односно процес 

сарадње,који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Ослонци планирања и организације пројектне наставе су :уважавање узраста ученика и 

њихове природне радозналости са којом долазе у први разред; коришћење ваншколских 

знања, вештина и искуства ученика;укључивање свих ученика уз поштовање њихових 

различитости;повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених 

информационо комуникационих технологија. 

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне 

кораке: 

-дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

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

активности,избор материјала и метода рада,дефинисање места и динамике рада; 

- реализацију планираних активности; 

- приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

- вредновање пројекта. 

Кроз пројектну наставу треба започети  са развијањем основа дигиталне писмености.На 

крају првог разреда ученик треба да буде у стању да : 

- правилно укључи рачунар,покрене програм за цртање,користи одговарајуће алатке 

овог програма,сачува свој цртеж и  искључи рачунар; 

- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника 

- правилно седи при раду за рачунаром; 

- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења 

дигиталних уређаја. 

Пројектна настава  треба да се реализује  са  једним часом недељно,али сам наставник ће 

проценити каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и фази у којој  је 

пројекаат.  

 

 

 

 

                                                                         ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 



Поред организовања излета,посета изложбама  и сарадње са локалном самоуправом ,школа ће 

понудити ученицима већи број друштвених,техничких,хуманитарних,спортских и културних 

активности. 

Резултати рада ученикау оквиру ваннаставних активности  биће  презентовани   кроз организовање 

представа,изложби,базара,објављивање на сајту школе,кроз смотре стваралаштва и спортске 

сусрете,што ће обезбедити мотивацију и задовољство ученика. 

 

Кадровски услови : 

Редни 

број 

Презиме и име 

наставника 
Предмет 

Фонд 

часова 

Разредно 

старешинство 

Степен 

стручне 

спреме 

Лиценца 

Разредна настава 

1. 

Ђорђевић 

Виолета 

Разредна 

настава 
20 III VI Да 

2. Стојков Ђурђевка 
Разредна 

настава 
20 IV VI Да 

3. 
Милованов 

Боркица 

Разредна 

настава 
19 I VII Да 

4. 
Милованов 

Јасмина 

Разредна 

настава 
20 II VI Да 

5. Суњог Розалија 
Разредна 

настава 
20 

II/IV(ком. 

одељење) 

Плочички рит 

VII Да 

6. 
Богдановић 

Марина 

Енглески 

језик 
10 / VII Да 

7. Кларић Горан 

Верска 

настава 

православни 

катихизис 

4 / VII Не 

 



Предметна настава 

Редни 

број 

Презиме и име 

наставника 
Предмет 

Фонд 

часова 

Разредно 

старешинство 

Степен 

стручне 

спреме 

Лиценца 

1. 
Станковић 

Ћулибрк Данијела 
Српски језик 8 / VII Да 

2. Мицић Мирјана математика 16 VI VII Не 

3. Тот Теа 
Енглески 

језик 
8 / VII Да 

4. Сатмари Михаљ 
Ликовна 

култура 
5 / VI Да 

5. Јанић Горан 
Музичка 

култура 
5 / VII Да 

6. 
Корана Долић 

Гаврић 
историја 7 VII VII Да 

7. Спирковић Бранка Географија 6 / VII Да 

8. 
Станковић 

Данијела 
Географија 1 / VII Да 

9. Николић Радован физика 6 / VII Да 

10. Ћурчин Срђан биологија 8 / VII Да 

11. Васић Снежана хемија 4 / VII Да 

12. Јанковић Ђурица 
Техника и 

технологија 
2 / VI Да 

13. Ћулафић Синиша 

Техничко и 

информатичк

о образовање 

и Техника и 

технологија 

6 / VII Да 

14. Јеремић Горан 
Физичко 

васпитање; 

Физичко и 

12 V VII Да 



здравствено 

васпитање и 

изабрани 

спорт 

15. Јаџић Радосава 
Француски  

језик 
8 / VII Да 

16. Кларић Горан 

Верска 

настава 

православни 

катихизис 

4 / VII Не 

 

17. 

Кокора 

Александар 

Информатика 

и 

рачунарство 

5 / VII Не 

18. Ђурић Тамара Српски језик 9 / IV Не 

Директор школе: 

1. 
Јованов Петровић 

Живанка 
 VI Да 

Стручни сарадници: 

1. Бадрић Жељка Педагог ( 50 % ) VII Да 

 

2. 
Милошевић 

Мирјана 
Библиотекар ( 50 % ) VII Да 

 

 

 

 

 

 



У овој школској години сви ученици у матичној школи  су се определили за изборни предмет верска 

настава.  Ученици у комбинованом одељењу у Плочичком риту ( од првог до четвртог разреда) изучавају 

грађанско васпитање. 

 

Обавезни наставни предмети за други циклус су: 

 

Ред. 

Бр. 

Обавезни 

Наст. предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Српски језик 5/180 4/144 4/144 4/136 

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

3. Математика 4/144 4/144 4/144 4/136 

4. Историја 1/36 2/72 2/72 2/68 

5. Географија 1/36 2/72 2/72 2/68 

6. Физика - 2/72 2/72 2/68 

7. Биологија 2/72 2/72 2/72 2/68 

8. Хемија - - 2/72 2/68 

9. 
Техничко и информатичко 

обрaзовање 
- - 2/72 2/68 

10. Ликовна култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

11. Физичко васпитање - - 2/72 2/68 

12. Музичка култура 2/72 1/36 1/36 1/34 

13. 
Информатика и 

рачунарство 
1/36 1/36 - - 

14. Техника и технологија 2/72 2/72 - - 

15. 
Физичко и здравствено 

васпитање 
2/72 2/72 - - 

 УКУПНО 24/864 24/864 26/936 26/884 



   

Oбавезни изборни предмети за други циклус су : 

 

Ред. 

број 

Обавезни изборни наст. 

предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Верска настава  1/36 1/36 1/36 1/34 

2. Француски језик 2/72 2/72 2/72 2/72 

3. Изабрани спорт-одбојка -       - 1/36 - 

4. Изабрани спорт-кошарка - - - 1/34 

 

Остали облици образовно-васпитног рада за други циклус су: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Број 
Изборни наст. Предмет 

Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

1. Физичке активности 1,5/54 1,5/54 - - 

2. 
Слободне активности 

( Чувари природе) 
1/36 1/36 - - 



ПЕТИ РАЗРЕД  

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН – ИСТОРИЈА 5. РАЗРЕД 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
МЕСЕЦ 

ОБРАДА УТВРЂИВ. СВЕГА IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
ОСНОВИ 
ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

4 2         3 3 6 

2. 
ПРАИСТОРИЈА 
 

 2         1 1 2 

3. 
СТАРИ ИСТОК 
 

  4        2 2 4 

4. 
АНТИЧКА ГРЧКА 
 

  1 4 3 2 2    6 6 12 

5. 
АНТИЧКИ РИМ 
 

      3 3 4 2 6 6 12 

 
Укупно 

 
4 4 5 4 3 2 5 3 4 2 18 18 36 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

У оквиру наставне теме Основи проучавања прошлости посебно ће се развијати 

међупредметна компетенција - Компетенција за целоживотно учење. 

У оквиру наставне теме Праисторија посебно ће се развијати међупредметна 

компетенција - Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

У оквиру наставне теме Стари Исток посебно ће се развијати међупредметна 

компетенција - Дигитална компетенција. 

У оквиру наставне теме Античка Грчка посебно ће се развијати међупредметна 

компетенција - Одговорно учешће у демократском друштву. 

У оквиру наставне теме АнтичкиРим посебно ће се развијати међупредметна 

компетенција - Рад с подацима и информацијама. 



 

СТАНДАРДИ: 

Искази образовних стандарда по нивоима и областима:  

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на ОСНОВНОМ НИВОУ. 

У области 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица:  

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице  

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

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју  

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.1.1.8. 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  

У области 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ  ученик/ученица:  

ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч  

ИС.1.2.3. 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  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на СРЕДЊЕМ НИВОУ. 



У области 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица:  

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

одредницом и историјским периодом  

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

садашњости  

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

оп¬ште историје  

У области 2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ  ученик/ученица:  

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  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на НАПРЕДНОМ НИВОУ. 

У области 1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ ученик/ученица: 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и 

историјски феномен)  

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

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

последице важних историјских дешавања  

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА 

ЦИЉ:  Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе 

и личности стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање 

савременог света, развија вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друшту и држави у 

којој живи. 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 



ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕ

МА 

САДРЖАЈИ 

I ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ 

Позавршенојобласти/темиученикћебити у стањуда: 

• разликујеосновневременскеодреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); 

• лоцираодређенувременскуодредницунавременскојленти; 

• разликујеначинерачунањавремена у прошлости и садашњости; 

• именујепериодепрошлости и историјскепериоде и 

наведеграничнедогађаје; 

• разврстаисторијскеизворепремањиховојосновнојподели; 

• повежеврстеисторијскихизворасаустановама у којимасечувају 

(архив, музеј, библиотека). 

II  ПРАИСТОРИЈА 

Позавршенојобласти/темиученикћебити у стањуда: 

• наведеглавнепроналаске и 

опишењиховутицајнаначинживотаљуди у праисторији; 

• разликујеосновнеодликекаменог и металногдоба. 

III  СТАРИ ИСТОК 

Позавршенојобласти/темиученикћебити у стањуда: 

• лоциранаисторијскојкартинајважнијецивилизације и 

државеСтарогистока; 

• користећиисторијскукарту, доведе у везуособинерељефа и 

климесанастанкомцивилизацијаСтарогистока; 

•

 одредиместоприпадникадруштвенегрупенаграфичкомприказухиј

ерархијезаједнице; 

•

 порединачинживотаприпадникаразличитихдруштвенихслојевана

Старомистоку; 

•

 наведенајважнијеодликедржавногуређењацивилизацијаСтарогис

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВА

ЊА 

ПРОШЛОСТ

И 

Основни 

садржаји 

Појам 

прошлости и 

историја као 

наука о 

прошлости 

људског 

друштва. 

Хронологија – 

рачунање 

времена. 

Подела 

прошлости и 

периодизација 

историје.  

Историјски 

извори – 

дефиниција, 

основна подела 

и установе у 

којима се 

чувају. 

 

Проширени 

садржаји 

Сродне науке и 

помоћне 

историјске 

науке. 

Историја око 

нас. 

Историјско 

наслеђе – 

тековине. 

ПРАИСТОРИ

ЈА 

Основни 

садржаји 



тока; 

• идентификујеосновнаобележја и значајрелигије у 

цивилизацијамаСтарогистока; 

• разликујеврстеписамацивилизацијаСтарогистока; 

• илуструјепримеримаважностутицајапривредних, научних и 

културнихдостигнућанародаСтарогистоканасавременисвет; 

• користећидатуинформацијуилилентувремена, 

сместиисторијскупојаву, догађај и личност у 

одговарајућимиленијумиливек; 

• изложи, у усменомилиписаномоблику, 

историјскедогађајеисправнимхронолошкимредоследом; 

• прикупи и 

прикажеподаткеизразличитихизвораинформацијавезанихзаодређенуисто

ријскутему; 

• визуелне и 

текстуалнеинформацијеповежесаодговарајућимисторијскимпериодомили

цивилизацијом. 

IV  АНТИЧКА ГРЧКА 

Позавршенојобласти/темиученикћебити у стањуда: 

• опишеособеностиприроднихуслова и 

географскогположајаантичкеГрчке; 

• лоциранаисторијскојкартинајважнијецивилизације и 

државеантичкеГрчке; 

• приказуједруштвенуструктуру и 

државноуређењегрчкихполисанапримеруСпарте и Атине; 

• порединачинживотаприпадникаразличитихдрупггвенихслојева у 

античкојГрчкој; 

• идентификујеузроке и последицегрчко-персијскихратова и 

Пелопонескограта; 

• истражиосновнаобележја и значајрелигијестарихГрка; 

• разликујелегенде и митовеодисторијскихчињеница; 

• наведезначај и последицеосвајањаАлександраВеликог; 

• илуструјепримеримаважностутицајапривредних, научних и 

културнихдостигнућаантичкеГрчке и 

Основне одлике 

праисторије 

(начин живота 

људи, 

проналасци) 

Подела 

праисторије 

(камено, 

метално доба). 

 

Проширени 

садржаји 

Најважнији 

праисторијски 

локалитети у 

Европи и 

Србији (Ласко, 

Алтамира, 

Лепенски вир, 

Винча...). 

СТАРИ 

ИСТОК 

Основни 

садржаји 

 

Појам Старог 

истока – 

географске 

одлике, 

најзначајније 

цивилизације 

(Месопотамија, 

Египат, Јудеја, 

Феникија) 

Друштвени 

односи 

(робовласничко 

и теократско 

друштво) и 

државно 

уређење 

(монархија – 

царства/краљевс

тва) у 

цивилизацијама 



хеленистичкогдобанасавременисвет; 

• користећидатуинформацијуилилентувремена, 

сместиисторијскупојаву, догађај и 

личностизисторијеантичкеГрчке и хеленизма у 

одговарајућимиленијум, векилидеценију; 

• израчунавременскуудаљеностизмеђупојединихдогађаја; 

• користиосновнеисторијскепојмове. 

V   АНТИЧКИ РИМ 

Позавршенојобласти/темиученикћебити у стањуда: 

• лоциранаисторијскојкартипросторнастанка и 

ширењаРимскедржаве; 

• наведеосновнеразликеизмеђуантичкеримскерепублике и царства; 

• разликујеузрокеодпоследицанајзначајнијихдогађаја у 

историјиантичкогРима; 

• истражиосновнаобележја и значајрелигијеантичкогРима; 

• илуструјепримеримаважностутицајапривредних, научних и 

културнихдостигнућаантичкогРиманасавременисвет; 

• порединачинживотаприпадникаразличитихдруштвенихслојева у 

античкомРиму; 

• наведенајзначајнијепоследиценастанка и ширењахришћанства; 

• лоциранакартинајважнијеримскелокалитетенатериторијиСрбије; 

• користећидатуинформацијуилилентувремена, 

сместиисторијскупојаву, догађај и 

личностизисторијеантичкогРима у одговарајућимиленијум, 

векилидеценију. 

 

Старог истока. 

Основне одлике 

привреде и 

свакодневни 

живот – 

обичаји, 

занимања, 

култура исхране 

и становања. 

Култура и 

историјско 

наслеђе народа 

Старог истока – 

религија 

(монотеизам и 

политеизам), 

писмо, 

књижевност, 

уметност, 

наука, 

цивилизацијске 

тековине 

(математика, 

архитектура, 

календар, 

иригациони 

систем, 

саобраћајна 

средства, 

медицина, 

закони) 

 

Проширени 

садржаји 

Специфичности 

египатске 

религије. 

Специфичности 

религије 

цивилизације 

Месопотамије. 

Основне одлике 

јудаизма. 



Најважније 

цивилизације 

Далеког истока 

(Индија, Кина). 

АНТИЧКА 

ГРЧКА 

Основни 

садржаји 

Појам античке 

Грчке – 

географске 

одлике. 

Најстарији 

период грчке 

историје 

(Критска и 

Микенска 

цивилизација) 

Грчки митови 

(појам, 

примери) и 

хомерски епови. 

Колонизација и 

основне одлике 

привреде. 

Полиси – 

Спарта и Атина 

(појам, полиса, 

структура 

друштва, 

државно 

уређење). 

Грчко-

персијски 

ратови 

Пелопонески 

рат – узроци и 

последице. 

Култура и 

свакодневни 

живот 

(религија, 

олимпијске 

игре, 



митологија, 

уметност, 

наука, обичаји, 

занимања). 

Хеленистичко 

доба и његова 

култура. 

Историјско 

наслеђе 

(институције, 

закони, 

књижевност, 

позориште, 

филозофија, 

демократија, 

медицина, 

уметност, 

архитектура, 

беседништво, 

олимпијске 

игре). 

 

Проширени 

садржаји 

Пелопонески 

рат (ток рата, 

најважнији 

догађаји и 

личности). 

Најистакнутије 

личности: 

Драконт, 

Перикле, Филип 

Други, 

Аристотел, 

Архимед... 

Грчка 

митологија, 

пантеон. 

Седам светских 

чуда античког 

доба. 



АНТИЧКИ 

РИМ 

Основни 

садржаји 

 

Појам 

античког 

Рима – 

географске 

одлике и 

периодизациј

а. 

Оснивање 

Рима 

(легенда о 

Ромулу и 

Рему) 

Структура 

друштва и 

уређење 

Римске 

републике. 

Ширење 

римске 

државе 

(освајања, 

провинције, 

привреда) 

Рим у доба 

царства – 

принципат и 

доминат. 

Култура и 

свакодневни 

живот 

(религија, 

уметност, 

наука, 



обичаји, 

занимања) 

Хришћанство 

– појава и 

ширење. 

Пад Западног 

римског 

царства 

(почетак 

Велике сеобе 

народа, 

подела 

царства и пад 

Западног 

царства). 

Историјско 

наслеђе 

(абецееда, 

календар, 

медицина, 

уметност, 

архитектура, 

путеви, 

водовод, 

канализација, 

терме, 

римски 

бројеви, 

хришћанство, 

римско 

наслеђе на 

територији 

Србије) 

 

Проширени 

садржаји 



 

Етрурци. 

Римска 

војска 

Римски 

градови на 

територији 

Србије. 

Најистакнути

је личности: 

Ханибал, 

Цицерон, 

Јулије Цезар, 

Клеопатра, 

Октавијан 

Август, 

Константин 

Велики...) 

Римски 

пантеон 

Гладијаторск

е борбе 

 

Информатика и рачунарство 5. разред 

 
Циљ учења 

 

Оспособљавање ученика за: 

‒ управљање информацијама,  

‒ безбедну комуникацију у дигиталном окружењу,  

‒ производњу дигиталних садржаја, 

‒ креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву 

које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

Оперативни задаци:  

 



* упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 

* упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 

* упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 

* упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 

* упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 

* упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 

* оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма 

 

 

 

Начин остваривања програма: 

 

Програмску структуру чине следећеобласти: 

1. ИКТ 

2. Дигитална писменост 

 

3. Рачунарство 

 

4. Пројектна настава 

 
 

Наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити: 

 

-Информатицки кабинет опремлјен ИТ утређајима и осталим пратећим хнолоским 

средствима за успесан рад са ученицима   

 
Пројектна настава у петом разреду биће реализована крозизраду и реализацију два 

пројекта. Један у првом и један у другом полугодишту. 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

 

 

Р
ед

н
и

б
р

о
јт

е

м
е 

 

 

Називтеме/области 

ТИП ЧАСА М
еђ

у
п

р
ед

м
ет

н
е 

к
о

м
п

е

т
ен

ц
и

ј

е 

 

 

Образовнистандарди 



Образовни 

исходи- по 

завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

(и месец 

остваривања) 

 

 

О
б

р
ад

а 

К
о

м
б

и
н

о
в
ан

о
 

У
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

С
и

стем
ати

зац
и

ј

а 

У
к
у

п
н

о
 



...наведе 

примену 

информатике и 

рачунарства у 

савременом 

животу 

... именује 

основне врсте и 

компоненте 

ИКТ уређаја 

... сачува и 

организује 

податке 

... прави 

разлику између 

хардвера, 

софтвера и 

сервиса 

... прилагоди 

радно 

окружење кроз 

основна 

подешавања 

... разликује 

основне типове 

датотека 

... креира 

текстуални 

документ и 

примени 

основне акције 

едитовања и 

форматирања 

(самостално и 

сараднички) 

... креира 

дигиталну 

слику и 

примени 

основне акције 

едитовања и 

форматирања 

(самостално и 

сараднички) 

... примењује 

алатке за 

снимање и 

репродукцију 

аудио и видео 

записа 

... правилно 

користи ИКТ 

уређаје 

... креира 

мултимедијалну 

презентацију и 

примени 

основне акције 

1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

IX,X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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1
+
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9
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н

а к
о
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п
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ц
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ја 

 −
 С

ар
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њ
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к
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в
н

о
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астав

н
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к
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- Е
н

гл
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и
 јези

к
, м

у
зи

ч
к
а к

у
л
ту

р
а, и

сто
р
и

ја, гео
гр

аф
и

ја. 

 



...спроводи 

поступке за 

заштиту личних 

података и 

приватности на 

интернету 

...разуме значај 

ауторских права  

...реагује 
исправно када 
дође у 
потенцијално 
небезбедну 
ситуацију у 
коришћењу ИКТ 
уређаја 
...рационално 
управља 
временом које 
проводи у раду 
са технологијом 
и на интернету 
...препознаје 

ризик зависности 

од технологије и 

доводи га у везу 

са својим 

здрављем 

...доводи у везу 
значај правилног 
одлагања 
дигиталног 
отпада и заштиту 
животне средине 
...приступа 
интернету, 
самостално 
претражује, 
проналази 
информације у 
дигиталном 
окружењу и 
преузима их на 
свој уређај 
...информацијама 
на интернету 
приступи 
критички 
...разликује 
безбедно од 
небезбедног, као 
и пожељно од 
непожељног 
понашања на 
интернету 

...реагује 
исправно када 

дође у контакт са 
непримереним 

садржајем или са 

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дигитална 

писменост 

XI 

3
 

     2
 

 5
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н
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−
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н

а к
о
м

п
етен

ц
и

ја 
 

 



...користи 

технологију 

одговорно и на 

сигуран начин 

... наведе 

редослед корака 

у решавању 

једноставног 

логичког 

проблема 

... сврсисходно 

примењује 

програмске 

структуре и 

блокове наредби 

... објасни 

сценарио и 

алгоритам 

пројекта 

... сврсисходно 
примењује 
програмске 
структуре и 
блокове наредби 
... креира 

једноставан 

рачунарски 

програм у 

визуелном 

окружењу 

... користи 

математичке 

операторе за 

израчунавања 

... изводи 
скуповне 
операције уније, 
пресека, разлике 
и правилно 
употребљава 
одговарајуће 
скуповне ознаке 
... схвати 
математичко-
логички смисао 
речи „и”, „или”, 
„не”, „сваки”, 
„неки”, израза 
„ако...онда” 
... анализира и 
дискутује 
програм,  
проналази и 
отклања грешке у 
програму 
... креира 
једноставан 
рачунарски 
програм у 
визуелном 

3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рачунарство 

I,II,III,IV,V 
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Назив предмета 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и 

креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује 

позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и 

других народа. 

Разред пети 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа 

 

... сарађује с 

осталим 

члановима групе 

у одабиру теме, 

прикупљању и 

обради 

материјала у вези 

са темом, 

формулацији и 

представљању 

резултата и 

закључака 

...одабира и 

примењује 

технике и алатке 

у складу са 

фазама 

реализације 

пројекта 

4
. 

 

 

 

Пројектна настава 

XII,V.VI 

2
 

                4
 

 6
  

 



ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 опише ритам 

који уочава у природи, 

окружењу и 

уметничким делима; 

 пореди утисак 

који на њега/њу 

остављају различите 

врсте ритма; 

 гради 

правилан, неправилан 

и слободан визуелни 

ритам, спонтано или с 

одређеном намером; 

 користи, у 

сарадњи са другима, 

одабране садржаје као 

подстицај за стварање 

оригиналног 

визуелног ритма; 

 разматра, у 

групи, како је учио/ла 

о визуелном ритму и 

где та знања може 

применити;  

 направи, 

самостално, 

импровизовани 

прибор од одабраног 

материјала;  

 искаже своје 

мишљење о томе 

зашто људи стварају 

уметност;  

 опише линије 

које уочава у природи, 

окружењу и 

уметничким делима; 

 пореди утисак 

који на њега/њу 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно 

коришћење и одржавање прибора и радне 

површине; 

Материјал из природе, вештачки материјал, 

материјал за рециклажу, рециклирани 

материјал, импровизовани прибор, 

школски прибор и материјал, 

професионални прибор; 

Ритам у природи (смена дана и обданице, 

смена годишњих доба, таласи, падавине...); 

Ритам у простору (распоред 

тродимензионалних облика у природи, 

урбаним срединама и у ближем окружењу 

ученика). Ритам у структури (грађи) 

облика. Ритам у текстури природних и 

вештачких материјала; 

Врсте ритма. Правилан и неправилан 

ритам. Слободан ритам. Спонтани ритам 

(ритам линија, облика, мрља). Функције 

ритма – понављање боја, линија и/или 

облика да би се постигла динамичност 

(живост) или ред. Утисак који различите 

врсте ритма остављају на посматрача. 

Субјективни утисак кретања и оптичка 

илузија кретања;  

Ритам као принцип компоновања у делима 

ликовних уметности. Ритам у другим 

врстама уметности. Примена визуелног 

ритма у свакодневном животу; 

Различити ритмови као подстицај за 

стваралачки рад – звуци из природе и 

окружења, музика, кретање у природи и 



остављају различите 

врсте линија; 

 гради линије 

различитих вредности 

комбинујући 

материјал, угао и 

притисак 

прибора/материјала; 

 користи 

одабране садржаје као 

подстицај за стварање 

оригиналних цртежа; 

 црта 

разноврсним 

прибором и 

материјалом 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и 

памћење опаженог; 

 разматра, у 

групи, како је учио/ла 

о изражајним 

својствима линија и 

где се та знања 

примењују;  

 искаже своје 

мишљење о томе како 

је развој цивилизације 

утицао на развој 

уметности; 

 пореди облике 

из природе,  окружења 

и уметничких дела 

према задатим 

условима; 

 гради 

апстрактне и/или 

фантастичне облике 

користећи одабране 

садржаје као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

 наслика реалне 

облике у простору 

самостално мешајући 

боје да би добио/ла 

окружењу, плес...; 

Уметничко наслеђе – значај 

праисторијског наслеђа на простору Србије 

и у свету. 

ЛИНИЈА  

Врсте линија и изражајна својства линија. 

Линије у природи и окружењу. Линија као 

ивица тродимензионалних облика; 

Изражајна својства линија у односу на 

прибор, материјал, притисак и угао под 

којим се држи прибор/материјал. 

Савремена средства за цртање – дигитална 

табла и оловка за цртање, 3Д оловка, 

апликативни програми за цртање... 

Својства линије у апликативном програму 

за цртање. Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји 

цртеж, схематски цртеж, технички цртеж, 

научне илустрације... Врсте уметничког 

цртежа –  скица, студија, илустрација, 

стрип, карикатура, графити... Занимања у 

којима је неопходна вештина 

слободоручног цртања; 

Поступци грађења цртежа додавањем и 

одузимањем линија. Лавирани цртеж. 

Линеарни цртеж. Цртеж у боји; 

Текстура (ликовни елемент). Поступци 

грађења текстуре линијама. Ритам линија; 

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, звуци из природе и окружења, 

музика, кретање у природи и окружењу, 

текст, писмо...); 

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, 

карикатуре, графита, рекламних порука... 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа првих 



жељени тон; 

 обликује 

препознатљиве 

тродимензионалне 

облике одабраним 

материјалом и 

поступком; 

 преобликује 

предмет за рециклажу 

дајући му нову 

употребну вредност; 

 комбинује 

ритам, линије и 

облике стварајући 

оригиналан орнамент 

за одређену намену; 

 објасни зашто 

је дизајн важан и ко 

дизајнира одређене 

производе; 

  разматра, у 

групи, како је учио/ла 

о облицима и где та 

знања примењује; 

 искаже своје 

мишљење о томе 

зашто је уметничко 

наслеђе важно; 

 пореди 

различите начине 

комуницирања од 

праисторије до данас; 

 обликује 

убедљиву поруку 

примењујући знања о 

ритму, линији, облику 

и материјалу; 

 изрази исту 

поруку писаном, 

вербалном, 

невербалном и 

визуелном 

комуникацијом; 

 тумачи 

једноставне визуелне 

цивилизација. 

ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални 

облици. Правилни геометријски облици 

(геометријске фигуре и тела). Правилни 

облици у природи и у ликовној уметности. 

Неправилни облици; 

Својства облика. Величина облика. Боја 

облика. Реална и имагинарна функција 

облика. Карактеристични детаљи и својства 

по којима је облик препознатљив. Светлост 

као услов за опажање облика. Изглед  

облика посматраног из различитих углова.  

Стилизовање облика; 

Статични облици. Кретање облика 

(кретање статичних облика помоћу ветра и 

воде, карактеристично кретање бића и 

машина); 

Распоред облика у простору и њихово 

дејство на посматрача. Положај облика у 

равни – линија хоризонта, планови и 

величина облика у односу на растојање од 

посматрача. Преклапање, прожимање, 

додиривање облика; 

Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење реалних 

облика у апстрактне одузимањем 

карактеристичних детаља, превођење 

реалних облика у фантастичне додавањем 

неочекиваних детаља, грађење 

имагинарних и апстрактних облика на 

основу једне, две и три информације...); 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у 

савременој уметности. Обликовање 

простора светлом; 

Обликовање (дизајн) употребних предмета. 



информације;  

 објасни зашто 

је наслеђе културе 

важно. 

Преобликовање материјала и предмета за 

рециклажу; 

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, кретање у природи и окружењу, 

уметничка дела, етно наслеђе, садржаји 

других наставних предмета...); 

Орнамент и орнаментика. Функција 

орнамента. Симетрија. Ритам линија, боја и 

облика у орнаменту; 

Уметничко наслеђе – наслеђе етно 

културе. Значајни римски споменици на 

тлу Србије. 

ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Различите врсте комуникације од 

праисторије до данас; 

Невербална комуникација – читање 

информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела; 

Читање визуелних информација 

(декодирање). Визуелно изражавање; 

Уметничко наслеђе – значај наслеђа за 

туризам и за познавање сопственог 

порекла. 

 

 

 
ШЕСТИ  РАЗРЕД 

Наставни предмет: Информатика и рачунарство  6. разред 

 
Циљ учења : 
Циљ образовно-васпитног рада изборног програма је да се ученици оспособе за коришћење 

рачунара. 

Оперативни задаци: 

  



упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста;  упознавање ученика са 

применом рачунара у области информација и комуникација;  упознавање ученика са основним 

елементима програма за графику и анимацију;  упознавање ученика са основним елементима 

програмирања;  упознавање ученика саразличитим образовним софтверима. 

 

            Начин остваривања програма: 

 

 

Програмску структуру чине следеће области: 
1. Рачунарство 
2. ИКТ 
3. Дигитална писменост 

 
 

Наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити: 
-Информатицки кабинет опремлјен ИТ утређајима и осталим пратећим хнолоским 

средствима за успесан рад са ученицима   
Пројектна настава у шестом разреду биће реализована кроз израду и реализацију два 

пројекта. Један у првом и један у другом полугодишту. 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Образовни исходи- по 

завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: Р
ед

н
и

 б
р

о
ј т

ем
е 

 

 

Назив 

теме/о

бласти 

(и 

месец 

оствар

ивања

) 

 

 

ТИП ЧАСА Међупредметне 

компетенције 

 

 

Образовни 

стандарди 

О
б

р
ад

а 

У
тв

р
ђ
и

в
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е 

в
еж

б
е 

С
и

стем
ати

зац
и

ја
 

У
к
у

п
н

о
 



- Ученик треба да: 

 - Овлада основним 

појмовима из подручја 

програмских језика 

 - Разуме шта је алгоритам - 

Зна да дефинише разлличите 

типове података 

 - Зна да декларише 

променљиве 

 - Примењује команде за 

доделу вредности 

 - Може да објасни 

контролну структуру 

IF…THEN…ELSE 

 - Moже да примени команде 

уноса и  

- Може да објасни контролну 

структуру FOR…TO 

 - У стању је да напише 

једноставан програм у 

PYTHON-у 

1
. 
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-унутарпредметна 

-међупредметне 

компетенција 

 (Еглески језик, 

математика) 

− Дигитална 

компетенција 

 − Сарадња Активности 

наставника 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

- Ученик зна да скенира и да 

фотографише дигиталним 

фотоапаратом. 

 - Ученик зна да преузме 

слике са Интернета 

 - Ученик зна да обради 

слику 

 - Ученик уме да промени 

димензију и резолуцију 

слике 

 - Ученик зна шта је 

битмапирана и векторска 

графика и упознаје особине 

појединих формата 

 - Ученик зна како треба 

вршити конверзију из једног 

формата у други 

. - Ученик уме да припреми 

слику за штампу и уме да је 

објави на Интернет страни 

- Ученик уме да отвори 

пристигли e-mail  

- Ученик зна да обрише 

непотребну електронску 

пошту. 

 - Ученик уме да преузме 

текст и слике са Интернета 

2
. 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

I, 

II, 

III, 

IV, 

V 
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-Компентенција за 

целоживотно учење 

 − Комуникација 

 − Рад с подацима и 

информацијама 

 − Решавање  

Објашњавање, демон 

проблема  

− Дигитална 

компетенција 

 − Сарадња Активности 

наставника 

- Енглески језик, музичка 

култура, историја, 

географија. 

 

- Ученик зна шта је глобална 

а шта локална рачунарска 

мрежа. 

 - Ученик уме да се повеже 

на Интернет 

- Ученик зна чему слузе 

антивирусни програми. 
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-унутарпредметна 

компетенција 

− Рад с подацима и 

информацијама 

− Дигитална 

компетенција 
 

 


