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1. УВОД 

Полазне основе за израду Школског програма за трећи, пети, шести, седми и осми 
разред ОШ „Миле Дубљевић “ школске 2022/23. године: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и27/18) 

 Закон о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС 
”бр.18/2018) 

 Прaвилник о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветнигласник",11/2019 

ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести 
разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 
разред основног образовања и васпитања 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред 
основног образовања и васпитања 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред 
основног образовања и васпитања 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред 
основног образовања и васпитања 

 Услови рада ушколи 
 Образовне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице. 
 Школски развојни план 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Школски програм за трећи, пети, шести, седми и осми разред основног 
образовања и васпитања Основне школе„Миле Дубљевић “из Лајковца (у даљем тексту 
Школски програм) односи се на 2022/23. школску годину. 

ЈЕЗИК ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму. 
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2. ОБАВЕЗНИ, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – трећи 
разред 

Редни 
број 

А. Обавезни наставни предмети 
ТРЕЋИ 

Недељни фонд часова Годишњи фонд часова 
1. Српски језик 5 180 
2. Енглески језик 3 108 
3. Математика 5 180 
4. Природа и друштво 2 72 
5. Ликовна култура 2 72 
6. Музичка култура 1 36 
7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 
8. Дигитални свет 1 36 
 УКУПНО: А 22 792 

Редни 
број 

Б. Изборни наставни предмети*   

1. Верска настава/Грађанско васпитање 1 36 
 УКУПНО:Б 1 72 
 УКУПНО:А+Б 23 828 

 
Напомена:  Изборни предмети под 1., је обавезан, изучава се до краја првог циклуса. Oблици 

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

Ред. број 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 
 

нед. год. 
 
 
 

1. Редовна настава 22 792 
 
 

2. Допунска настава 1 36 
 
 

3. Додатни рад 1 36 
 
 

4. Настава у природи** 7 – 10 дана годишње 
 
 

** Напомена: Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у 
трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика 
одељења.За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује 
наставу. 

Ред. 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 
ТРЕЋИ РАЗРЕД  

Нед. Год.  

1. Час одељенског старешине 1 36 
 
 

2. Екскурзија 1 дан годишње 
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2.1. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ 
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и 

правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања. 
Разред Трећи 

Годишњи фонд 
часова 

36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе текст (речи и реченице) помоћу физичке и/или виртуелне тастатуре 
у програму за обраду текста; 

– селектује и измени (обрише, дода) текст; 
– именује, сачува и поново отвори текстуалну датотеку; 
– допише текст на слику коришћењем едитора за текст у програму за 

обраду слике; 
– именује, сачува и поново отвори графичку датотеку; 
– објасни својим речима сврху коришћења прегледача и претраживача за 

приступ садржајима светске мреже; 
– осмисли кључне речи на основу којих ће на интернету тражити потребне 

дигиталне садржаје; 
– објасни својим речима на који начин се формирају резултати претраге 

интернета; 
– објасни својим речима због чега треба критички прићи садржајима који 

се налазе на интернету; 
– објасни својим речима због чега је неопходно да дигиталне садржаје 

пронађене на интернету користимо на етички начин; 
– наведе примере дигитализације у свакодневном животу током којих се 

стиче утисак да се дигитални уређај понаша интелигентно; 
– објасни шта је дигитални углед и како се он изграђује; 
– одабира дигиталне садржаје на основу PEGI ознаке у складу са својим 

узрастом; 
– препозна дигитално насиље и реагује на одговарајући начин; 
– направи лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ наставника; 

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО 

Унос краћег текста помоћу физичке и виртуелне тастатуре 
(функције Shift, Enter, Space bar, Caps Lock, Delete, Backspace 
тастера). 
Селектовање и основно едитовање текста (брисање, 
додавање). 
Чување текстуалног документа, именовање и поновно 
отварање. 
Додавање текстуалног објашњења на слику, чување, 
именовање и поновно отварање. 
Претраживање интернета (прегледачи, претраживачи, кључне 
речи, информисаност  о томе како су резултатипретраге 
одабрани и рангирани;  критички однос према резултатима 
претраге). 
Етичко коришћење туђих дигиталних материјала. 
Коришћење технологије ван школе-примери дигитализације у 
свакодневном животу у чијој је основи вештачка 
интелигенција. 

БЕЗБЕДНО 
КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Дигитални углед. 
Усклађеност дигиталних садржаја са узрастом корисника. 
Дигитално насиље. 
Примерена комуникација у дигиталном окружењу. 
Израда личног плана коришћења дигиталних уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ 
НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Осмишљавање алгоритама са гранањем који води до решења 
једноставног проблема. 
Оператори поређења и аритметички оператори. 
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– означи начин комуникације путем интернета који највише одговара 
контексту у коме се комуникација дешава; 

– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном програмском 
језику чије решавање може да захтева понављање (програмски циклус); 

– утврди шта је резултат извршавања датог једноставног 
алгоритма/програма који садржи понављање; 

– уочи и исправи грешку у једноставном алгоритму/програму који садржи 
понављање; 

– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном програмском 
језику чије решавање може да захтева гранање; 

– наведе неке од оператора поређења (мање, веће и једнако) и у конкретном 
примеру предвиди резултат њиховог извршавања (тачно, нетачно); 

– наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) и у конкретном примеру 
предвиди резултат њиховог извршавања; 

– примени блокове оператора поређења при креирању програма у 
визуелном програмском језику, који садрже гранање; 

– објасни потребу употребе гранања и понављања у програмима својим 
речима. 

Креирање рачунарског програма у визуелном програмском 
језику. 
Анализа постојећег програма креираног у визуелном 
програмском језику и тумачење функције блокова од којих је 
сачињен. 
Уочавање и исправљање грешака у програму. 

 
Кључни појмови садржаја: уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, дигитални материјали, понашање у дигиталном 

окружењу, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика трећег разреда основне школе. Програм наставе и учења за 
трећи разред оријентисан је на процес учења и остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Представљају опис 
интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење 
дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

2.1.1. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При 
планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више 
времена и више различитих активности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине 
провере остварености пројектованих исхода.   
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2.1.2. II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Наведене исходе потребно је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних уређаја 

намењених за коришћење од стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у кабинету за 
Информатику и рачунарство и омогући ученицима да користе рачунаре на начин који директно 
доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе један рачунар 
како би се развило вршњачко учење, делила одговорност и развијао тимски рад. Вероватно је да ученици 
имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја да та искуства наставник 
увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни у 
овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу организује у складу са техничким 
могућностима, предзнањима и потребама својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању 
дигиталног јаза. Важно је да наставници помогну ученицима који немају могућност приступа 
технологији од куће тако што ће их, у кабинету за Информатику и рачунарство, повезати са ученицима 
који су дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање ученика да 
користе наставне материјале за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према 
онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа 
школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

Дигитално друштво 
У циљу достизања наведених исхода, покренути одабрани програм за унос и обраду текста и, не 

улазећи у детаље радног окружења, показати ученицима простор (виртуелни лист папира) у оквиру којег 
ће се приказати слова и знакови откуцани помоћу физичке или виртуелне тастатуре. Увести 
појам курсор указујући ученицима да је то мала усправна линија која пулсира како би нам показала на 
ком месту ће се појавити текст када га будемо откуцали. Задатак за ученике је да помоћу тастатуре 
откуцају једноставан текст (сачињен од кратких реченица). Објаснити како се куца велико слово (Shift + 
слово), размак између речи (Space bar), сва слова велика (Caps Lock), прелази у нови ред (Enter). 

Након уноса текста, указати на могућности измене текста. Показати основно едитовање текста 
(брисање (Delete, Backspace) и додавање знакова), селектовање текста и његово брисање. Скренути 
пажњу на могућност провере исправности унетог текста и демонстрирати начин коришћења опције за 
проверу правописа (Правопис и граматика). Демонстрирати поступак именовања и чувања текстуалне 
датотеке, а на следећем часу поступак отварања претходно сачуване датотеке, у којој ће ученици 
наставити да уносе и едитују текст. 

На часовима утврђивања ученици треба да вежбају уносећи сложеније текстове. Текстови треба да 
буду релевантни за ученике и повезани са активностима за које наставник процењује да су од значаја за 
њих (нпр. занимљивости о темама које уче из наставних предмета, које су обележје локалне заједнице и 
сл). На крају сваког часа потребно је издвојити 10 минута како би ученици пажљиво прочитали откуцани 
текст и кориговали грешке. 

Добро би било да квалитетни радови ученика или колажни радови сачињени од више радова 
ученика из једног одељења буду промовисани на школском сајту. 

Напомена: Најбоље би било да часови буду одржани у кабинету за Информатику и рачунарство, а 
рад ученика организован тако за једним рачунаром седе по два ученика. Ученици треба да уносе текст 
сараднички (док један куца, други ученик тихо диктира и смењују се након сваке откуцане реченице). 

Препоручени број часова: 6 (2 обрада, 4 утврђивање) 

У трећем разреду ученици се поново сусрећу са коришћењем програма за цртање и обраду слика. 
Показати унос текста на слику наглашавајући да се акције примењиване у програму за обраду текста на 
исти начин спроводе у програму за цртање. Ученицима давати задатке који подразумевају додавање 
текста на слике ради додатног појашњавања онога што је на сликама приказано. Добро би било да слике 
имају директну везу са наставним садржајима које ученици изучавају у оквиру других наставних 
предмета. Демонстрирати поступак именовања и чувања графичке датотеке, а на следећем часу поступак 
отварања претходно сачуване датотеке, у којој ће ученици да наставити да уносе и едитују текст. 

Препоручени број часова: 4 (1 обрада, 3 утврђивање) 
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Обраду наставних садржаја који се односе на претраживање интернета треба започети 
демонстрацијом начина на који приступамо садржајима светске мреже. Правећи разлику између 
програма прегледача и програма претраживача, објаснити да нам је прегледач потребан да видимо 
садржаје светске мреже, док нам претраживач обезбеђује да на интернету пронађемо оно што нам је 
потребно. Разрадити начин претраживања интернета помоћу кључних речи и показaти примере коректно 
дефинисаних кључних речи и оних које садрже непотребне везнике или се недовољно прецизно односе 
на конкретан предмет претраге. Напоменути да не постоји јединствен „рецепт” за дефинисање кључних 
речи, већ да се ова способност изграђује кроз праксу и промишљање. 

Следећа важна тема јесу сами резултати претраге. Резултате добијене претрагом интернета никада 
не треба узимати здраво за готово. Наставник треба да предочи да садржајима са интернета морамо да 
приђемо критички. Објаснити да критичко мишљење није исто што и критика, већ да оно представља 
такав приступ информацијама који подразумева преиспитивање њихове тачности, порекла и сл. Указати 
и на то да су резултати претраге означени ознаком Оглас плаћене рекламе и да такви резултати нису 
нужно поуздани у погледу тачности или квалитета садржаја. У основи потребе да критички прилазимо 
информацијама доступним на интернету стоји отвореност интернета – свако може да постави на светску 
мрежу што год да пожели. Овакав приступ носи извесне ризике, али доноси бројне предности које их 
далеко превазилазе – могућности за дељење знања, информација, приказе иновација и сл. 

На крају теме се треба осврнути на етичко понашање када су садржаји светске мреже у питању. 
Садржаји на интернету имају своје власнике. У том смислу, није дозвољено присвајати их. Уколико, за 
потребе наставе и учења, користимо материјале пронађене на интернету, у обавези смо да наведемо 
одакле смо их преузели. Такође, није дозвољено да остварујемо материјалну корист од туђих материјала 
преузетих са интернета осим уколико то није јасно назначено. 

Наведене садржаје ученицима треба представити кроз хеуристички разговор, подстичући их да 
формирају одговарајуће вредносне судове и етичке ставове. 

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста и слике, ученици треба да направе 
пригодан постер или напишу одговарајући текст са темом „Упутство за употребу интернета” и сл. 

Препоручени број часова: 8 (5 обрада, 3 утврђивање). 

У оквиру активности за достизање исхода наведе примере дигитализације у свакодневном животу 
током којих се стиче утисак да се дигитални уређај понаша интелигентно подстицати ученике да 
наведу примере када њихов уређај памти и препознаје радње које ученик понавља у одређеном 
временском периоду. Постављати питања ученицима која воде ка спознаји да дигитални уређај памти 
веб-места која смо посетили на интернету, након чега нам сам дигитални уређај предлаже нова веб-места 
са сличним садржајем. Ученике треба упознати са примерима као што је дигитални маркетинг 
персонализован за корисника: на основу историје претраживања на интернету уређај препознаје 
интересовања, старосну доб, пол итд. корисника и на основу тога приказује рекламни материјал (пример: 
ученик претражује интернет у потрази за подацима потребним за домаћи задатак који се бави темом 
„Језера у Републици Србији”, након чега дигитални уређај приказује огласе за смештај на Палићком 
језеру). Наставник може да разговара са ученицима и о употреби рачунара у пољопривреди – за 
аутоматско сортирање поврћа, препознавање присуства штеточина или о употреби рачунара за 
управљање аутомобилима који немају возаче (захваљујући сензорима аутомобил неће ударити пешака, 
проћи кроз црвено светло на семафору или прекорачити дозвољену брзину кретања). 

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста и слике, ученици треба да направе 
пригодан постер или напишу одговарајући текст са темом „Дигитални уређај није паметан, али јесте 
користан” (или одговарајућом сличном темом). 

Препоручени број часова: 2 (1 обрада, 1 утврђивање). 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 
Приликом обраде ове наставне теме, кренути од свакодневног, „извандигиталног” искуства ученика. 

Ученици треба да издвоје једну особу из свог окружења која има углед (нпр. позитиван или негативан) и 
да објасне шта је то углед и на основу чега су формирали позитивну или негативну слику о тој особи. 
Кроз дискусију са ученицима, извести закључак да се углед гради кроз односе са другима, комуникацију 
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и да слика коју други имају о нама највећим делом зависи од нас самих, од тога како се понашамо и које 
информације о себи откривамо другима. Затим поставити ученицима питање на основу чега други 
креирају слику о нама у дигиталном окружењу и навести примере блиске искуству ученика. 

Указати на чињеницу да сваки корисник интернета има свој дигитални углед. Дигитални углед се 
гради на основу: садржаја наших порука (нпр. у Вајбер групи) и начина на који су написане, на основу 
фотографија и видео-записа које делимо, онога што „лајкујемо”, видео-игрица које играмо, група у које 
смо укључени, веб-сајтова које посећујемо итд. 

Дељењем информација на интернету, остављамо дигиталне трагове који се тешко могу обрисати. 
Оно што поделимо на интернету доступно је великом броју особа (познатих и непознатих) и једном када 
нешто поделимо губимо контролу над тим (неко може да то сачува и касније злоупотреби). Пре него што 
било шта (о себи или другима) поделимо или објавимо на интернету, веома је важно да застанемо и 
размислимо шта објављујемо, због чега, ко ће то моћи да види (вршњаци, родитељи, наставница), шта ће 
други мислити о нама, да ли тиме што објављујемо или шаљемо можемо некога да повредимо, како ће се 
осећати особе на које се то односи итд. О свом дигиталном угледу водимо рачуна тако што не 
објављујемо ништа у тренуцима када смо љути, бесни или тужни. Приликом коришћења интернета, 
веома је важно да водимо рачуна о свом дигиталном угледу, али и о дигиталном угледу других особа. 
Ученици треба да наведу примере особа са интернета које су њима блиске (нпр. јутјубере) и које имају 
позитиван/негативан дигитални углед. Наставник може да покаже ученицима кратак видео Лепо 
понашање на интернету: https://digitalni-vodic.ucpd.rs/crtani-filmovi/, а такође може у оквиру неког 
другог предмета (нпр. Ликовног васпитања) да зада ученицима да креирају постер о лепом понашању на 
интернету. 

Препоручени број часова: 1 

Поставити ученицима питање која је њихова омиљена видео-игра и зашто им је баш та игра 
омиљена. Такође их питати шта мисле, да ли је игра намењена деци њиховог узраста и зашто јесте или 
није. Пронаћи игру, односно њен опис на интернету и ПЕГИ ознаку (енгл. Pan-European Game 
Information) и уколико има могућности поделити је са ученицима (помоћу пројектора или паметне 
табле). Више информација о ПЕГИ систему може се пронaћи на званичној ПЕГИ веб-страници 
(https://pegi.info/), у публикацији Деца у дигиталном добу (http://ucpd.rs/dokumenti/vodic--deca-u-
digitalnom-dobu.pdf) или у Дигиталном водичу (https://digitalni-vodic.ucpd.rs/igranje-video-igara-gejming/). 
Скренути пажњу ученицима на ПЕГИ ознаку и њено значење (повлачи паралелу са узрасним ознакама 
којима се обележава телевизијски програм, које су вероватно ближе деци). Ова ознака нам говори ком је 
узрасту видео-игра намењена, односно указује на њен садржај. У оквиру ПЕГИ система постоји више 
ознака: ПЕГИ 3, ПЕГИ 7, ПЕГИ 12, ПЕГИ 16, ПЕГИ 18. Садржаји са oзнаком ПЕГИ 3 намењени су свим 
узрастима. Видео-игра са овом ознаком не би требало да садржи било какве звукове или слике које могу 
уплашити млађу децу, као ни ружне речи. Прихватљиво је веома благо насиље у комичном контексту. 
Ипак, важно је указати на чињеницу да се и међу видео-играма које имају ознаку ПЕГИ 3, нажалост, 
могу пронаћи и оне које због свог садржаја, нису примерене деци. Чак и када је видео-игра узрасно 
примерена детету по питању садржаја, то не значи да оно не може бити изложено неким ризицима током 
играња. Велики број игара, чак и са ознаком ПЕГИ 3 садржи огласе и могућност трошења новца унутар 
игре (нпр. прелазак на виши ниво, додатне могућности). Уколико ученици сретну такве игре потребно је 
да обавесте одрасле у породици и да знају да имају могућност да то пријаве (нпр. ако је игра преузета из 
Гугл продавнице, на следећој веб-страници: https://support.google.com/googleplay/contact/rap_family). 
Видео-игре са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18 нису примерене ученицима 3. разреда основне школе, зато што 
могу да садрже разне штетне садржаје: ружне речи, насиље, узнемирујуће звуке, злоупотребу штетних 
супстанци (дуван, алкохол итд.). Уколико има могућности, пожељно је заједно са ученицима потражити 
образовне видео-игре које су примерене њиховом узрасту (са одговарајућом ПЕГИ ознаком), нпр. за 
подстицање развоја алгоритамског мишљења или решавања проблема, вежбање математике итд. 

Препоручени број часова: 1 

На почетку ученици треба да наведу примере када је неко од њихових вршњака (или они сами) био 
насилан према другоме (нпр. у школском дворишту, учионици, на излету). Кроз дискусију са ученицима 
издвојити кључну карактеристику насилног понашања: постоји намера да се друга особа повреди, 
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понизи, наљути, растужи. Дигитални уређаји (рачунари, мобилни телефони итд.) пружају нам бројне 
могућности (неке од њих ученици су већ искусили), међутим, понекад деца и одрасли користе ове 
уређаје како би вређали и узнемиравали друге. Некада се то ради непромишљено, из забаве, а некада 
постоји намера да се други повреде. О дигиталном насиљу говоримо када неко намерно шаље ружне, 
претеће и узнемирујуће поруке, објављује нетачне информације о другима, срамоти друге у групи, 
исмева, „искључује” некога из групе или га игнорише, „блокира”, негативно коментарише (нпр. туђе 
фотографије или видео-снимке) и/или подстиче друге да то раде, подстиче друге да ураде нешто што је 
за њих лоше, уцењује, креира и објављује туђе фотографије на интернету без дозволе особе која је на 
фотографији, крије се иза лажних имена/надимака, односно претвара се да је неко други итд. Питати 
ученике да ли су чули за неки пример дигиталног насиља или насиља на интернету. По чему се 
разликују насиље уживо и дигитално насиље? Веома је важно да ученици разумеју зашто последице 
дигиталног насиља могу бити чак и озбиљније од последица насиља које се дешава уживо, у интеракцији 
лицем-у-лице. Требало би им указати на неколико специфичности дигиталног насиља које произилазе из 
самих карактеристика дигиталне технологије: да се може вршити у било које време и са било ког места, 
да не можемо увек утврдити ко је особа која нас узнемирава, у дигитално насиље укључен је велики број 
особа и информације се тешко бришу, а лако шире. Пожељно је да се ученицима прикаже краћи филм у 
коме се демонстрира дигитално насиље (уколико то није могуће, може само да опише неки пример 
дигиталног насиља) и да се заједно са њима продискутује и размотре начини реаговања у оваквим 
ситуацијама. Уколико су они сами или неко од њихових вршњака искусили нешто од горе наведеног, 
неопходно је да о томе обавесте одрасле особе у које имају поверења (родитеље и наставнике, школског 
психолога или педагога). Узнемирујуће поруке не би требало брисати или прикривати од блиских особа. 
Указати им да на ружне поруке никада не треба одговарати, као и да на насиље не треба узвраћати 
насиљем. 

Препоручени број часова: 1. 

У оквиру теме Безбедно коришћење дигиталних уређаја потребно је посебну пажњу посветити 
времену током кога ученици користе дигиталне уређаје којима имају приступ. Како многа истраживања 
показују да деца овог узраста проводе превише времена на интернету и уз мобилне телефоне, уколико су 
им доступни, указати на значај креирања личног плана коришћења доступних дигиталних уређаја. У 
сврху остваривања исхода направи лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ 
наставника, покренути разговор питањима: Колико времена проводимо у школи? Колико времена 
спавамо? Колико дуго се током дана играмо? Колико нам времена треба да урадимо домаће задатке? 
Колико времена проводимо у коришћењу рачунара/телефона/таблета? (Уколико има ученика у разреду 
који немају приступ интернету и/или мобилним телефонима код куће, преформулисати питање или дати 
податак о времену које деца проводе на интернету из неког релевантног истраживања, нпр. 
Уницефовог.) Шта све можемо да урадимо за 24 сата? Активност прављења личног плана најбоље је 
организовати као рад у мањим групама. Ученицима дати нацртану временску линију која представља 
један дан од 24 сата и задатак да распореде своје обавезе током тог дана. За ову активност предвидети 
око 15 минута. Анализирати са ученицима планове које су направили, коментарисати и посебно 
истицати превиђено време за коришћење дигиталних уређаја. Након тога ученици, свако за себе, 
креирају план пожељног коришћења дигиталних уређаја на недељном нивоу, укључујући и викенде. 
Овај распоред може бити приказан табелом. Задатак који ученици добијају је да прате и бележе да ли се 
придржавају плана током недељу дана и да уписују запажања, а затим организовати кратку дискусију на 
наредном часу. Уколико у разреду има ученика којима нису доступни дигитални уређаји у кућним 
условима, задржати се само на изради пожељног личног плана коришћења дигиталних уређаја. 

Препоручени број часова: 1 

Активности за достизање исхода означи начин комуникације путем интернета који највише 
одговара контексту у коме се комуникација дешава усмерити на препознавање кључних разлика у 
онлајн комуникацији са наставником, родитељима и вршњацима. Комуникација са наставником је 
формална, поруке су јасно повезане са темом, реченице су јасне и потпуне, без емотикона и скраћеница. 
Слике и прилози увек садрже објашњења. Тако да је за овакав вид дигиталне комуникације 
најприкладнија електронска пошта (ученици тада користе имејл налоге својих родитеља). За размену 
мишљења везану за оно што се у школи учи, за групне школске задатке користи се школска платформа 
за онлајн учење. За неформалну комуникацију са вршњацима и родитељима прикладније је користити 
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платформе за размену порука попут Вајбера и сличних платформи у оквиру којих је мало вероватно да 
ће дете ступити у контакт са непознатим особама. За овакву комуникацију специфичне су краће поруке 
без знакова интерпункције, поруке које су извучене из контекста и често могу бити неразумљиве трећем 
лицу. Ове поруке могу садржати слику или емотикон без додатног текста, а да буду потпуно разумљиве 
саговорнику. Наставник треба да промовише писање порука у складу са правописним правилима и 
језичким нормама без обзира на платформу у оквиру које се комуникација реализује. Јер, особа која је 
писмена никада неће пристати да у писаној комуникацији делује неписмено. Такође, наставник треба да 
упозори ученике да не користе друштвене мреже попут Фејсбука или Инстаграма зато што оне нису 
безбедна средина за особе млађе од 15 година. 

Препоручени број часова: 1 

Алгоритамски начин размишљања 
У оквиру овог дела теме, ученици у специфичним окружењима за блоковско програмирање 

локализованих на српски језик (попут code.org) решавају једноставне проблеме чије решавање захтева 
понављање (програмске циклусе). Наставник треба да представи узрасту примерен алгоритам/програм 
који садржи понављање (нпр. маца мења боју, исцртава се испрекидана линија, срце пулсира) и постави 
ученицима питање: „Ако бисмо сложили блокове на овакав начин, шта би се њиховим извршавањем 
добило?”. Ученици треба да аргументују своје одговоре и дебатују о тачности изнетих одговора. Након 
тога, наставник треба да прикаже узрасту примерен алгоритам/програм који садржи понављање, али 
садржи грешку. Након саопштавања сврхе програма, наставник треба да постави питање: „Да ли блокови 
сложени на овакав начин доводе до описаног решења? Да ли је могуће поправити програм?”. Ученици 
тада треба да предложе решења и по потреби дебатују о њима. 

Препоручени број часова: 3 

Појам гранања у програмима наставник не треба да уведе експлицитно, већ кроз проблемски 
оријентисан приступ. Најбоље је да се ученици сусретну са овим принципом кроз рад у неком од 
специфичних окружења за блоковско програмирање локализованих на српски језик (попут code.org), у 
оквиру којих ће се бавити једноставним проблемима чије решавање захтева гранање. Kроз наведене 
активности наставник треба да укаже на програмске блокове који омогућавају гранање, као и на 
постојање дефинисаног услова на основу кога се гранање реализује. 

У склопу одабраног језика за визуелно програмирање који је локализован на српски језик наставник 
треба да прикаже ученицима неколико примера програма који садрже блокове који омогућавају гранање 
(блок Ако је-Онда и/или блок Ако је-Онда-У супротном). Приликом дефинисања услова у овим 
програмима наставник треба да користи томе намењене блокове (на пример, Ако си на рубу, Ако је 
тастер притиснут, Ако се објекти додирују), као и операторе поређења (мање, веће и једнако), које том 
приликом и представља ученицима. Наставник треба да нагласи да је резултат извршавања тако 
дефинисаних блокова Тачно или Нетачно. Кроз анализу представљених задатака ученици треба да 
предвиде резултат извршавања блокова у њима (нпр. уколико се притисне тастер размакница на екрану 
ће се појављује сунце, уколико балон додирне кактус зачуће се звук „пуцања” и балон ће нестати, 
уколико маца ходајући стигне до ивице позорнице она ће се окренути и наставити да хода у супротном 
смеру). 

Наставник иницира разговор са ученицима о основним аритметичким операцијама (сабирању, 
одузимању, множењу и дељењу) и облицима њиховог записа у математици. Затим представља блокове у 
визуелном програмском језику који представљају аритметичке операторе (+, -, * и /) и приказује како се 
помоћу њих граде аритметички изрази. Приказује ученицима блокове који садрже аритметичке 
операторе и подстиче их да размисле и предвиде резултат њиховог извршавања. Подстиче ученике да 
примене блокове аритметичких оператора при креирању програма у визуелном програмском језику који 
садрже гранање (нпр. ученици формирају два аритметичка израза чије вредности пореде у програму и на 
основу резултата поређења дефинишу наредну акцију). Главни акценат током ових активности треба да 
буде на формирању израза на основу текстуалне формулације задатка тј. на моделовању проблема, док 
рачунар у потпуности преузима задатак израчунавања вредности израза (који је у нижем математичком 
образовању изразито важан). 

Препоручени број часова: 7 
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Иницирати хеуристички разговор о питањима употребе гранања и понављања у програмима – шта 
се тиме постиже, на који начин се програм унапређује и сл. Подстицати ученике да ове концепте 
примене при програмирању физичких уређаја, у блоковском окружењу за програмирање локализовано 
на српски језик, ћириличко писмо. 

Препоручени број часова: 1 

2.1.3. III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и продукти 

учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим обавезним 
предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови 
попут чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима практичних задатака које 
ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, 
врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издвајањем неколико 
техника које се посебно препоручују за примену у оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато 
што у највећој мери корелирају са његовом природом): 

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних коментара током представљања 
онога што су урадили прилика је за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за 
процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на процес 
самопроцене – ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи 
одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне информације. 
(Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера 
(програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек бити 
лако уочљиво. Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да 
процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања 
конкретног концепта. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију онога 
што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју 
ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових 
постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и конзистентно 
гради персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика из улоге 
активног посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања (наставник не прозива и 
не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално и елиминисан). Јачање 
самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 
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3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 
Број 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. 

Српски језик и 
књижевност 

 језик1 
5 180 4 144 4 144 4 136 

2. 
Српски језик као 

нематерњи2 3 108 3 108 3 108 3 102 

3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

4. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

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

6. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

8. Физика   2 72 2 72 2 68 

9. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

10. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

11. Хемија     2 72 2 68 

12. 
Техника и 

технологија 
2 72 2 72 2 72 2 68 

13. 
Информатика и 

рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

14. 
Физичко и 

здравствено 
васпитање 

2 72+54* 
3* 

2 72+54* 
3* 

3 108 3 102 

УКУПНО: А 
24- 

27* 

864- 

972* 

25- 

28* 

900- 

1008* 

28- 

31* 

1008- 

1116* 

28-
31* 

952- 

1054* 

Ред. 
Број 

Б. ИЗБОРНИ 
ПРОГРАМИ         

1 
Верска настава/ 

Грађанско васпитање4 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Други страни језик5 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Матерњи језик/говор са 
елементима националне 

културе 6 
2 72 2 72 2 72 2 68 
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УКУПНО: Б 3-5* 
108- 

180* 3-5* 
108- 

180* 
3-5* 

108- 

180* 
3-5* 

102- 

170* 

УКУПНО: А + Б 27-30* 972-1080* 
28-
31* 

1008-
1116* 

31- 

34* 

1116- 

1224* 

31-
34* 

1054- 

1156* 

 

Ред. 
Број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 
27- 

30* 

972- 

1080* 
28-31* 

1008- 

1116* 

31-
34* 

1116- 

1224* 

31-
34* 

1054- 

1156* 

2. 
Слободне наставне активности 
*7 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатнa настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Ред. 
Број 

ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

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

1. 
Час одељењског 
старешине 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Ваннаставне 
активности *8 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1 34-68 

3. 
Екскурзија До 2 дана 

годишње 
До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 3 дана 
годишње 
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1. Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава 
на матерњем језику националне мањине.  

2. Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику 
националне мањине. 

3. Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета 
Физичко и здравствено васпитање  

4. Ученик бира један од понуђених изборних програма 
5. Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у 

складу сасвојим кадровским могућностима и изучава га до краја другог 
циклуса 

6. Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском 
језикуможе да изабере овај програм, али није у обавези. 

7. Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и 
Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе 
од три слободне наставне активности које школа нуди 

8. Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, 
хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и 
људскимресурсима школе. 

 

4. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИК 
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
ГОД.ФОНД ЧАОВА 

Александар Ђукић, 5-1, Марко 
Ивковић, 5-3, Данијела 
Богдановић, 5-4 

Вежбњем до здравља 36 

Милоје Митровић, 5-2 
Јасмина Митровић, 5-5, 5-6 Цртање, сликање, вајање 36 

Анђелка Адамовић, 6-1 
Миодраг Павловић, 6-2 
Лидија Марић Јовановић, 6-3 
Зорана Марковић, 6-4 
Сања Тодоровић, 6-5 
Соња Радојичић, 6-6 

Животне вештине 36 

Милица Жујовић, 7-1 
Сања Радојичић, 7-6 Моја животна средина 36 

Александра Јагодић, 7-2 
Дијана Поповић, 7-3 Наша еко школа 36 

Владимир Адамовић, 7-4 Уметност 36 

Иванка Алексић, 7-5 
Марина Живковић, 8-1 
Данијела Лаловић, 8-2 
Љиљана Пеладић, 8-3 
Гордана Симић, 8-6 
Радмила Милентијевић, 8-5 

Домаћинство 34/36 

Невена Пантелић Лазаревић, 8-4 Предузетништво 34 
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Концепт и сврха слободних наставних активности 

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа 
планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до 
осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током 
другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Ученици и 
њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског старешине, 
на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. Одабрани програми СНА су за ученика 
обавезни а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех. 

Иако се за неке СНА може направити природна веза са одговарајућим обавезним предметима не 
треба их посматрати као неку врсту њиховог проширивања или продубљивања. У њиховом 
остваривању наставник се ослања на ученичка и школска и ваншколска знања и искуства. Програми 
СНА нису намењени само некој групи ученика као што су нпр. ученици који се спремају за 
такмичење или им је потребна додатна подршка у учењу. Сврха СНА је да допринесу остваривању 
општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних 
компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим тога, подршка су 
професионалном развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку 
школовања у контексту новог концепта средње школе у којој се полажу општа и стручна матура. И 
на краjу, мада не мање важно, СНА доприносе бољем упознавању ученика и њиховоj сарадњи, jер се 
остваруjу у групама састављеним од ученика из различитих одељења. 

Програми СНА садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, упутство за 
дидактичко-методичко остваривање и оцењивање ученика. Поред шест програма који су 
припремљени од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и шест програма која су 
припремила стручна друштва, школа може ученицима да понуди и друге програме које је самостално 
припремила по истом моделу, као и програме изборних предмета који су реализовани до доношења 
новог плана и програма наставе и учења (нпр. Народна традиција и Шах). 

Програми СНА које је припремио Завод дати су у две групе. Прву чине програми намењени 
ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. У првој групи су Вежбањем до здравља, Животне 
вештине и Медијска писменост, а у другој Предузетништво, Моја животна 
средина и Уметност. Стручна друштва су за ученике 5. и 6. разреда 
припремила Домаћинство, Цртање сликање и вајање, Чувари природе, Музиком кроз 
живот и Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7. и 8. разреда Филозофија са децом. 

Начин остваривања програма и улога наставника 
Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог 

школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и 
употребу савремених технологија у образовне сврхе. 

Сваки појединачни програм СНА садржи дидактичко-методичко упутство које, заједно са овим 
општим упутством, даје комплетну слику о природи конкретног програма и његовом остваривању. 

Програми СНА реализују се комбиновањем различитих техника рада са ученицима, као што су: 
презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим 
групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у групи на 
платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања 
стручњака, учење у другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције... 
Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у 
томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност 
коју затим усмеравају, прате и вреднују. Уколико је потребно може се користити модификовано 
кратко предавање које држи наставник или ученик. 

Због природе програма и чињенице да се у сваком разреду похађају другачије СНА увођење 
ученика у тему је изузетно важно. Наставник треба кратко да представи сваку тему користећи 
разноврсне материјале које је унапред припремио/ла (филмови, слике, приче, новински текстови...), а 
који имају функцију мотивисања ученика. Избор подстицаја треба да одговара не само теми већ и 
узрасту ученика. Добар уводни материјал се препознаје по томе што је код ученика изазвао 
радозналост, потребу да о томе разговарају, постављају питања, истражују, предлажу... 
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Концепт СНА не базира се на коришћењу уџбеника који су посебно за њих припремљени. 
Напротив, ученици се подстичу да користе што различитије изворе информација и да према њима 
имају критички однос. Циљ је јачати ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развијају 
компетенције за рад са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на 
интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабривати да користе и друге 
изворе као што су књиге, старе фотографије, интервју и др. 

Праћење, вредновање и оцењивање 

У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о оцењивању 
ученика у основном образовању и васпитању (члан 7), СНА се описно оцењују (истиче се, добар и 
задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. То подразумева да наставник континуирано 
прати активности ученика и њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција. 

Имајући у виду концепт програма СНА, исходе и компетенције које треба остварити, односно 
развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа остварује се на различите начине. 
Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 

Наставници могу да припреме материјале које ће користити за процењивање знања, вештина, 
ставова, пре и након обраде неке тематске целине ради објективности утврђивања ученичког 
напретка. Могу се користити и презентације ученика, продукти њиховог рада, писање есеја или 
резултати на тематским квизовима. 

Током школске године наставник пратити и вреднује и друге показатеље напретка као што су 
нпр. начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како брани своје 
ставове. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза 
међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице 
од интерпретације, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде 
последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно 
сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају 
иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико 
су креативни. 

4.1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ- пети разред 

4.2. ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ  

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад 
развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност 
ликовног изражавања. 

Разред Пети и шести 

Годишњи фонд 36 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ТЕМЕ и кључни 
појмови садржаја 

програма 

Компетенција за учење 
Естетичка компетенција 

Комуникација 
Решавање проблема 
Рад са подацима и 

информацијама 
Одговоран однос према здрављу 
Одговоран однос према околини 

Сарадња 

– црта креирајући линије различитих 
вредности комбиновањем материјала, угла 
и притиска прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући 
односе величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму 
одабраном цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког 
материјала стилизујући сложени облик; 

ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 
Врсте цртежа. 
Цртачке технике. 

ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 
Стилизовање 
облика. Вајарске 
технике. 
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Дигитална компетенција 
Предузимљивост и оријентација 

према предузетништву 
Одговорно учешће у 

демократском друштву 

– обликује, у самосталном и тимском раду, 
скулптуре или употребне предмете од 
материјала за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или 
одабраном моделу приказујући тонове које 
опажа; 

– обликује стварне и имагинарне текстуре и 
облике одабраном цртачком, сликарском 
или вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром 
машту, сећање, емоције, интересовања или 
утисак о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући 
најмање једну хоби технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске 
технике, материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор 
по завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе 
добробити школе и локалне заједнице. 

СЛИКАЊЕ 
Примарне, 
секундарне и 
терцијарне боје. 
Локални тон. 
Сликарске технике. 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање омогућава ученицима петог 
или шестог разреда да кроз ликовне радионице и индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају 
стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и наставак школовања. 

У првој колони табеле наведене су међупредметне компетенције које је неопходно развијати 
код ученика, како у настави свих предмета, тако и током слободних наставних активности. У другој 
колони су наведени исходи учења за крај разреда, који прописују шта је сваки ученик способан да 
уради по завршетку учења програма. Исходи су смерница за планирање активности ученика, а не 
одређују ниво постигнућа, јер је развој ученика индивидуалан. У трећој колони су наведене три теме: 
Цртање; Вајање и Сликање, као и кључни појмови садржаја програма који су смерница наставнику за 
одабир мотивационих садржаја и планирање наставе. 

Ослонац за планирање и реализацију програма је опште упутство за све програме слободних 
наставних активности, као и упутство за програм Цртање, вајање и сликање , које ближе објашњава 
специфичност програма. Програм је конципиран тако да фаворизује ликовне активности ученика, 
повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем ликовног истраживања и 
решавања ликовних проблема, сарадњу и употребу савремених технологија за учење и стваралачки 
рад. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 
специјализовано за њих направљени, већ је потребно подстицати ученике да користе што 
различитије изворе и врсте информација, да их критички процењују, као и да их користе као 
подстицај за стварање оригиналног ликовног рада.  

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање надовезује се на програм 
предмета Ликовна култура, па је приликом планирања слободних активности неопходно водити 
рачуна о предзнањима ученика. Треба имати у виду и то да се програм слободних наставних 
активности разликује од програма општеобразовног предмета Ликовна култура, који обухвата знатно 
шире садржаје и исходе учења. Програм слободних наставних активности не предвиђа даље ширење 
програма општеобразовног предмета Ликовна култура, већ је фокусиран на одабране уметничке 
гране како би ученици имали довољно времена да развијају корисне вештине. 

Приликом припреме оперативног плана наставник одређује број часова за реализацију сваке 
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програмске теме и наставне јединице, као и називе наставних јединица. Називи наставних јединица 
се одређују на основу назива теме, кључних појмова и исхода, а указују на активност ученика и 
садржаје који омогућавају достизање исхода. На пример, Цртање мртве природе, Сликање пејзажа, 
Вајање портрета... 

Кључни појмови садржаја програма су смернице за избор мотивационих садржаја, а који треба 
да обухватају разноврсне визуелне, аудио и аудиовизуелне информације, које наставник припрема и 
приказује на часу. Приказани садржаји и мотивациони разговор треба да побуде радозналост и 
спремност ученика да код куће или на часу и сами проналазе сродне подстицаје за стваралачки рад. 
Наставник процењује могућности ученика и школе. Уколико школа поседује услове, ученици под 
надзором и према упутству наставника могу да траже мотивационе садржаје на интернету током 
часа. Препорука је да те активности не трају дуже од пет минута како се не би губило драгоцено 
време за развијање идеја и реализацију ликовног рада. 

Прописани исходи су достижни за сваког ученика, јер су формулисани тако да не прописују 
ниво постигнућа. Како су у питању исходи за крај учења програма, који су формулисани уопштено, 
наставник може да прецизира исходе за сваку наставну јединицу. На пример, По завршетку наставне 
јединице ученик ће бити у стању да примењује технику лавирани туш.  

Приликом планирања активности неопходно је мислити и на активности које на специфичан 
начин развијају међупредметне компетенције. Рад са подацима и информацијама подразумева и 
коришћење разноврсних информација као подстицај за стваралачки ликовни рад. И погрешан 
податак може послужити као подстицај за стварање. На пример, исказ: Лазање су традиционално 
српско јело и питања: Да ли је овај исказ тачан; Зашто није; Која су традиционална српска јела; Од 
којих састојака се справљају; Како се ти састојци производе; Које је ваше омиљено јело... Ученици 
након разговора могу да обликују ликовне радове самостално одређујући ликовну тему. Могу да 
прикажу омиљено јело или састојак или процес производње неког састојка или да осмисле трпезу из 
маште... Посебан захтев је да на основу информација које су добили током разговора о храни 
дизајнирају неки употребни предмет који није прехрамбени производ (обућу, одећу, намештај, 
аутомобил...). Ликовна дела, такође, могу да буду подстицај за стварање, а да не упућују на 
копирање. Ученици могу да на основу уметничке слике насликају рад другачијег садржаја, користећи 
боје које опажају на уметничкој слици... Рад са подацима и информацијама пружа бројне могућности 
наставнику да осмисли активности које мотивишу ученике да стварају и развијају своје 
индивидуалне способности. Важно је приликом сваке активности истаћи циљ, односно објаснити 
ученицима зашто нешто раде, шта тачно уче и развијају како би се омогућило развијање 
компетенције за учење. Компетенција за комуникацију не подразумева само вербалну и писану 
комуникацију, већ и изражавање идеја, ставова, емоција, порука... ликовним техникама. Док у 
настави Ликовне културе ученици уче и да тумаче (декодирају) слику у најширем значењу, током 
слободних наставних активности фокус треба да буде на изражавању. Компетенција за 
предузимљивост и оријентацију према предузетништву током слободних наставних активности 
развија се припремањем радова за наградне конкурсе и продајне изложбе на школском сајму, као и 
кроз друге школске пројекте. Када је реч о развијању дигиталне компетенције, програм слободних 
наставних активности који је усмерен на традиционалне технике развија ову међупредметну 
компетенцију веома специфично. Ученицима је потребно повремено дозволити да посматрају 
фотографију или снимак на интернету, највише пар минута, а затим да стварају аутентичан ликовни 
рад на основу опажања и памћења опаженог. Наставник треба претходно да укаже ученицима шта 
тачно треба да опажају и памте (боје, шаре, текстуре, облике...) и да постави захтев да ученици 
креирају другачију композицију од оне коју су посматрали. Савремена технологија се током 
слободних наставних активности може користити и за снимање радова и обраду дигиталне 
фотографије. С обзиром на то да је фонд часова недовољан, ученици могу то да раде код куће, уз 
надзор старијих. На исти начин ученици могу виртуелно посетити изложбе у музејима. Пожељно је 
искористити прилику да поједини музеју и установи културе организују у свом амбијенту ликовне 
активности за ученике. 

Посебно заинтересованим и напредним ученицима могуће је задати домаће задатке. Корисно је 
да наставник унапред припреми листу могућих домаћих задатака. Тему индивидуалног пројектног 
задатка који се реализује код куће ученик може да одабере на основу две до четири тема које 
предлаже наставник, али и да сам осмисли и предложи тему која га највише интересује. 

Потребно је унапред испланирати бар један тимски ликовни пројекат у току године, а који 
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захтева више времена за реализацију.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Реализација програма треба да буде заснована на комбиновању различитих наставних метода и 
техника које мотивишу ученике и омогућавају максимални развој индивидуалних потенцијала. То, 
међутим, не подразумева упоређивање индивидуалних способности ученика и постављање 
превисоких захтева које не могу сви ученици да достигну, већ константно праћење напредовања 
сваког ученика и по потреби одређивање посебних индивидуалних задатака и активности да би се 
подстакла мотивација и омогућило напредовање у складу са индивидуалним способностима и 
интересовањима. Ученици и сами треба да предлажу ликовне теме и активности које их интересују, 
при чему све предложене активности треба да буду у оквиру програма. Оне могу бити повезане са 
актуелним догађајима у локалној заједници, као и за културну баштину народа ком ученици 
припадају. Треба имати у виду и то да ће неки ученици брже достићи исходе, а неки ученици 
спорије, као и то да ће сваки ученик једноставније и брже достићи неке исходе, а спорије друге 
исходе. Најважније је да се до краја године достигну сви исходи, у оној мери која је условљена 
индивидуалним могућностима сваког ученика. 

У овом делу су дате препоруке и предлози активности као помоћ наставнику да 
одабере/осмисли задатке, а водећи рачуна о томе да није могуће реализовати све предлоге у оквиру 
датог фонда часова. 

ЦРТАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати четири групе задатака: цртање на основу опажања, по 
задатом моделу (портрет, аутопортрет, поставка мртве природе, воће, поврће, биљке или предмети) 
који је одабрао наставник; цртање на основу опажања према моделу који је одабрао ученик; 
илустровање (приче, бајке, песме...) и цртање на основу маште. Ученици могу да уче нову технику 
или да усавршавају примену познате технике. Сви цртачки материјали и прибор су пожељни. 
Препорука је да се уместо угљена у штапићу користи угљен у оловци, који се мање круни. Ученици 
који немају могућности да набаве разноврсан прибор и материјал могу да направе импровизовани 
прибор и материјал од предмета и састојака које имају код куће. Метално перо се може заменити 
природним алатима, као што су трска, перо од гуске или гранчице од дрвета. Трскa се може 
користити ако се добро осуши. Начин на који јој је зашиљен врх, утицаће на линије које оставља за 
собом. Перо гуске се може користити ако му се добро очисте врх шмирглањем и ацетоном, па затим 
косо заоштри. Перо је осетљивије на притисак од трске, па ће дати нежнији цртеж. Осим тушем и 
бајцом ученици могу цртати и инстант кафом, која даје веома тамну боју и може се користити као 
лавирани туш. Љуске лука ће дати тамно црвену боју, ако се користите исто као код фарбања 
ускршњих јаја, само се смањи количина воде. Хиперманган се може купити у апотеци у кесицама од 
10 грама. Када се раствори у 100 гр течности даће боју магенте, док на папиру постаје окер до тамно 
браон у зависности од јачине раствора. 

Ликовни проблеми које ученици треба да решавају везују се за примену ликовног језика, 
односно садржаја теорије обликовања који се у том разреду уче у настави Ликовне културе. Посебан 
нагласак је на развијању осећаја за изражајна својства линија и приказивању мотива у плановима. 

Предлог хоби технике је цртање перманентним маркером на керамичкој шољи или тањиру који 
има једнобојну, белу глазуру. Наставник може да предложи другу активност, а хоби технике могу да 
се реализују и код куће. За ученике је корисно да на часу осмисле и скицирају мотив који би 
нацртали на неком употребном предмету. 

Предлог активности за напредне ученике је преношење цртежа са мањег на већи формат папира 
(или другу подлогу већег формата), без употребе помоћних средстава, као што је претходно снимање 
и штампање цртежа у фотокопирници, коришћење папира на квадратиће или мерење.  

Предлог заједничког пројекта је израда школског фанзина од најмање четири листа. Иако 
концепт фанзина подразумева да се ученици сами договарају, истражују, бирају и припремају 
садржаје и начин издавања, у оквиру пројекта је неопходно да наставник постави одређене 
критеријуме и прати развој пројектних активности (нарочито ако се фанзин поставља на интернет). 
Обавезни критеријуми су: да фанзин нема исти концепт и садржаје као школски часопис; да садржи 
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више цртежа него текста; да нема вулгарних и увредљивих садржаја; да садржи стрип од најмање 
четири кадра и цртеже који изражавају коментар на актуелне школске догађаје, садржаје који се уче 
у том разреду, лапсусе ученика и наставника...  

ВАЈАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати две групе задатака који се везују за материјал и 
поступак обликовања: моделовање меким материјалима; конструисање и обликовање комбинованим 
материјалима и материјалима за рециклажу. Пожељан меки материјал је школска глина, 
професионална вајарска глина, ДАС маса беле или теракота боје, ФИМО ефект и софт, као и друге 
савремене полимерне глине. Ученици који немају услова да набаве масе за обликовање могу да 
обликују масом коју су сами направили, а према рецепту који предлаже наставник или који су уз 
помоћ старијих пронашли на интернету или у литератури. Један од примера за то је маса од папира 
натопљеног у лепак за тапете. Као конструкцију могу користити жицу коју ће обмотавати папирима 
натопљеним у лепак за тапете. Када је реч о материјалу за рециклажу важно је да ученици не купују 
материјал, већ да обликују материјалом који имају код куће, јер је циљ уметничке рециклаже 
смањење отпада и загађења, односно развијање одговорног односа према здрављу, околини и 
друштву. Посебан нагласак је на стилизовању сложених облика и моделовању фигура у покрету.  

Предлог хоби технике је израда накита и других акцесоара по избору ученика. 
Предлог активности за напредне ученике је моделовање фигура већих димензија, на 

конструкцији од жице. 
Предлог заједничког пројекта је израда мобилних инсталација за школу, као што су тракасте 

завесе, мобилне скулптуре, предмети од бојених фолија и сл. да би на тај начин оплеменили животни 
простор. Уколико постоје услови, могући пројекти су ливење у гипсу, као и обликовање керамичке 
глине, печење и глазирање керамике. 

Индивидуални пројекти које заинтересовани ученици реализују код куће обухватају 
самостални избор теме, материјала, технике и садржаја.  

СЛИКАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати три групе задатака: слободно сликање на основу 
маште; сликање на основу посматрања; сликање на основу утиска о визуелним, аудио и 
аудиовизуелним садржајима (ликовно дело, снимак уметничке игре, филм, музичко дело, 
фотографија, игрица...). Ученике могу мотивисати фотографије инсеката, лишајева, гљива... Могу 
радити по моделу тако што ће донети из природе различите плодове, комаде дрвета, камење, шкољке 
који имају необичне површине, линије и боје. Треба имати у виду да се знања о боји ученика петог и 
шестог разреда веома разликују, па је у складу са тим потребно осмислити циљеве часа и активности 
ученика. 

Предлог хоби технике је украшавање ускршњих јаја и употребних предмета техником декупаж 
или ебру. 

Предлог активности за напредне ученике је сликање композиција акрилним бојама на платну. 
Предлог заједничког пројекта се односи на уређење школе и може обухватати израду мурала 

или чворованих таписерија, као и осликавање старог школског намештаја (столица и клупа) који је 
предвиђен за замену/бацање. 

Предлог индивидуалног пројеката који се реализују код куће је витраж од прозирних фолија у 
боји или мозаик или осликавање облутака. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 
основном образовању и васпитању. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи 
начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је дати повратну 
информацију која ученику помаже да побољша свој резултат и учење.  

Самопроцена је од изузетног значаја за напредак ученика у развијању способности опажања, 
изражавања, критичког и стваралачког мишљења. Самопроцена се врши кроз разговор, а веома је 
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корисна метода 3, 2, 1 за самопроцењивање напретка, која је предложена у програму 
општеобразовног предмета Ликовна култура. Имајући у виду специфичност програма потребно је 
посебну пажњу обратити на грешке у ликовном раду и објаснити ученицима како да преобликују 
неуспеле радове, уместо да их бацају. Такође, потребно је водити рачуна о узрасним могућностима 
ученика, као и о томе да ученици могу бити незадовољни успешним ликовним радом или задовољни 
радом који не достиже очекиване резултате. Суштински грешке постоје у решавању постављених 
ликовних проблема у композицији, нарочито када се ради по моделу, док се код изражавања на 
основу маште или утиска мора рачунати на слободу ликовног изражавања, па и на то да грешке у 
композицији нису много важне у односу на садржај ликовног рада.  

Препорука је да ученици чувају и преносе све цртеже и слике у мапи радова коју су сами 
направили и украсили, док фигуре могу да преносе у кутији са преградама, коју су, такође, сами 
направили. На крају полугодишта и пред крај школске године потребно је поставити изложбу свих 
радова (реализованих у школи и код куће) у холу школе, а у току године је пожељно да ученици сами 
постављају мање изложбе по завршетку сваког ликовног пројекта. Излагање радова је важно због 
поређења и самопроцене напретка, а разговор о радовима, односно различитим начинима решавања 
ликовних проблема омогућава ученицима и да уче једни од других. 
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4.3. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

Разред: пети 
Фонд: 36 часова 
Циљ:учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и 

формира ставове и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим 
животним навикама. 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

Теме и кључни појмови 
садржаја 

– Компетенција за целоживотно 
учење 

– Комуникација 
– Рад са подацима и 

информацијама 
– Дигитална компетенција 
– Решавање проблема 
– Сарадња 
– Одговоран однос према 

здрављу 
– Одговоран однос према 

околини 
– Одговорно учешће у 

демократском друштву 

– дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално 
и социјално здравље и образлаже утицај вежбања на 
здравље; 

– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 
– разликује правилно од неправилног вежбања и планира 

сопствене физичке активности у складу са потребама, 
могућностима и интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у 
вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 
– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед 

и здравље; 
– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на 

имунитет; 
– поштује еколошка правила у средини где вежба; 
– правилно поступа у пружању прве помоћи при 

повредама у вежбању; 
– критички вреднује идеале физичког изгледа који се 

намећу као и начине за њихово достизање; 
– користи поуздане изворе информација о утицају исхране 

и вежбања на здравље и физички изглед; 
– разликује добро од лошег држања тела и коригује 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И 
ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 
 
ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 
 
У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 
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сопствено држање тела; 
– препозна ризике гојазности и мршавости; 
– наведе принципе правилне исхране и примењује их у 

свом свакодневном животу; 
– критички се односи према рекламираним производима 

животних намирница; 
– аргументовано дискутује о физичким активностима и 

начину исхране и ризицима неодговарајућих дијета; 
– доведе у везу вежбање са правима детета; 
– аргументује значај вежбања после болести и неких 

повреда; 
– поштује потребе и могућности различитих учесника у 

вежбању и наведе примере равноправности и 
неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на свежем ваздуху са 
другом децом у односу на седење код куће за 
компјутером. 

 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Концепт слободне наставне активности Вежбањем до здравља припремљен је у складу са Законом о оснoвама система 

образовања и васпитања у коме се наводи као један од циљева развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 
важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, као и општа међупредметна 
компетенција одговоран однос према здрављу. 

 
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊA 

 
Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено васпитање и не захтева посебан 

простор и опрему. Увидом у исходе може се видети да је фокус програма на вежбању као вредности, стицању релевантних 
знања о вежбању, здрављу и исхрани, као и развоју позитивних ставова који ће допринети да ученик самостално, без присиле 
одраслих, бира да се храни правилно и уместо седења у затвореном простору за компјутером изађе напоље и физички буде 
активан са својим вршњацима. 

 



26 
 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања 
2. Утицај вежбања на здравље, раст и развој 
3. Људско тело и вежбање – кости 
4. Људско тело и вежбање – зглобови 
5. Људско тело и вежбање – мишићи  
6. Специфичности вежбања у и ван спорта 
7. Правилно и неправилно вежбање 
8. Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање 
9. Када не треба вежбати 
10. Вежбање и имунитет 
11. Значај вежбања на чистом ваздуху 
12. Вежбање и очување животне средине 
13. Повреде при вежбању 
14. Пружање прве помоћи  

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

15. Исхрана као извор енергије 
16. Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање 
17. Гојазност– ризици и компликације 
18. Мршавост – ризици и компликације 
19. Како и где се информишемо о здравом начину исхране 
20. Производи који се рекламирају, а треба их избегавати 
21. Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти 
22. Правилна исхрана пре и после вежбања 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

23. Израчунавање БМИ индекса 
24. Идеал физичког изгледа некад и сад 
25. Правилно држање тела и физички изглед 
26. Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље и физички 

изглед 
27. Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед 
28. Вежбе из програма корективне гимнастике у циљу спречавања деформитета 

стопала 
29. Вежбе из програма корективне гимнастике у циљу спречавања сколиозе 
30. Вежбе из програма корективне гимнастике у циљу спречавања кифозе 
31. Вежбе из програма корективне гимнастике у циљу спречавања лордозе 
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У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

32. Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење кроз вежбање 
прилагођено могућностима и потребама 

33. Доступност опреме и простора за вежбање 
34. Родна (не)равноправност у вежбању и спорту 
35. Вежбање после болести и повреда 
36. Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и спортови 

прилагођени њиховим могућностима 
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4.4. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ  

Разред: шести 
Годишњи фонд часова: 36 

Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му 
омогућити да боље разуме различите животне ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и 
понаша се у складу са културом безбедности.  

Стандарди не постоје. 

Назив теме Кључни појмови 
Компетенције 

Опште међупредметне 
компетенције 

Предметни исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма (Дидактичко- 
методичко упутство) 

Начин 
провере 

остваренос ти 
исхода 
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Вештине критичког мишљења, 
решавања проблема, доношења 
одлука. 
Организационе вештине и вештине 
управљања временом. 
Социо- емоционалне вештине: 
сарадња, комуникација, асертивност, 
решавање сукоба, препознавање 
сопствених и туђих емоција, 
превазилажење стреса. 

Одговоран однос према 
здрављу 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Комуникација 
Одговоран однос према 
околини 

 – на одговоран начин брине о 
себи и околини и помаже 
другима у невољи; 
– проналази релевантне и 
поуздане изворе информација од
значаја за сналажење у 
свакодневним и ванредним 
животним ситуацијама; 
– критички промишља и доноси 
одлуке уважавајући контекст 
ситуације, процену последица и 
најбољи интерес за себе, друге и 
околину; 
– јасно изрази сопствене мисли 
и осећања, са пажњом слуша 
саговорника и комуницира са 
другима на конструктиван 
начин; 
– сарађује са члановима групе 
којој припада и одупре се 
притиску групе на асертиван 
начин; 
– организује своје свакодневне 

Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрација, презентације, кратки 
филм, видео записи , квиз.. 
Користити методе/технике и 
облике рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду, групни, 
радионичарски облик рада, 
вршњачка предавања.. 
Обезбеђивање корелације са 
другим предметима-тематски 
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   активности на продуктиван 
начин;  
препозна опасности и адекватно 
реагује; 

дани, недеље, обележавање 
значајних датума.. Упућивање 
ученика на коришћење додатне 
литературе, интернета, ради 
израде презентација паноа, 
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– разликује ризично од 
превентивног и безбедног 
поступања пре, током и након 
елементарне непогоде; 
– тумачи знакове опасности, 
посебно ЕОР и поступа у складу 
са упутствима надлежних 
служби; 
– процени сопствене 
могућности и ограничења у 
решавању проблема и потражи 
одговарајућу помоћ кад процени 
да ситуација превазилази 
његове могућности; 
– повезује информације од 
релевантних институција са 
потенцијалним ризицима и 
правилним реаговањем у 
кризним ситуацијама; 
– образложи значај 
солидарности са људима у 
невољи; 
– аргументује значај културе 
безбедности и пружања прве 
помоћи; 

кратких видео записа.. 
Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и 
самоевалуације 
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Култура безбедности и надлежности 
за смањење ризика од катастрофа. 
Климатске промене и заштита 
животне средине у контексту културе 
безбедности. 
Општа безбедност: безбедност у 
саобраћају; знаци опасности и 
упозорења (зрачење, биолошка 
опасност, ЕОС – експлозивни остаци 
рата, запаљиво, хемиjски производи). 
План комуникације и евакуације у 
случају несреће. 
Елементарне непогоде: пожари, 
земљотреси, поплаве, екстремни 
метеоролошки услови. 
Безбедност на води. Прва помоћ. 

Одговоран однос према 
здрављу 
Компетенција за целоживотно 
учење 
Сарадња 
Решавање проблема 
Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 
Комуникација 
Одговоран однос према 
околини 

– искаже афирмативни став о 
људима који су активисти 
Црвеног крста; 
– наведе које надлежан за 
одређене ванредне ситуације и 
симулира позив хитним 
службама; 
– доведе у везу заштиту 
животне средине са климатским 
променама и културом 
безбедности; 
– разликује безбедно, 
небезбедно и ризично понашање 
у саобраћају и примењује мере 
заштите приликом вожње 
различитим превозним 
средствима; 
– наброји правила којих се 
треба придржавати у 
комуникацији током несреће, 
наведе садржај торбе за случај 
несреће, поступа према плану 
евакуације и комуникације; 
– наброји и објасни мере за 
ублажавање и смањења ризика 
од земљотреса, пожара, поплава 
и екстремних метеоролошких 
услова; 
– разликује безбедна од 
небезбедних купалишта, 
објасни улогу спасиоца, поступа 
у складу са правилима 
понашања на купалиштима и 
демонстрира поступак 
самопомоћи у случају грча 
мишића у води; 
– наведе принципе и 
демонстрира пружање прве 
помоћи на изабраном примеру. 

Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрација, презентације, кратки 
филм, видео записи , квиз.. 
Користити методе/технике и 
облике рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду, групни, 
радионичарски облик рада, 
вршњачка предавања.. 
Обезбеђивање корелације са 
другим предметима-тематски дани, 
недеље, обележавање значајних 
датума.. 
Упућивање ученика на коришћење 
додатне литературе, интернета, 
ради израде презентација паноа, 
кратких видео записа.. 
Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и 
самоевалуације 
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Неки од препоручених начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај 
седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста 
оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна 
додатна образовна подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

 

4.5. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ: МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Разред: седми 
Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за 

одговорну улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 
 

Наставна тема/тип 
часа 

Обрада Остало Укупно 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК 
И ОПСТАНАК 

5 5 10 

УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ 

4 4 8 

РЕЦИКЛАЖА, 
РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА 
ДОБАРА И 

СИРОВИНА 

3 7 10 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 4 4 8 

Укупно 16 20 36 

 



32 
 

Компетенције и исходи:  
 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 
друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву 

– образложи избор теме/истраживања из области одрживог 
развоја, циљ и план рада користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање 

реалног циља; 
– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање, користећи поуздане изворе информација, 
наводећи извор и аутора; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката 
очувања животне средине, биодиверзитета и здравља, 
усмено, писано, графички или одабраном уметничком 
техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду 
података и представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и 
одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и 
унапређењу животне средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са бригом о 
сопственом и колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној 
средини и културном наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације који су специфични за 
поједине научне и техничке дисциплине и чува језички 
идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични допринос постизању договора и 
афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Врсте отпада. Управљање отпадом. 
Комунални отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И 
ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И 
СИРОВИНА 
Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, 
текстил, пластика. 

Предности и недостаци поновне употребе 
добара и сировина. 

3Р правила. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. Обновљиви извори 
енергије. 

Предности и недостаци обновљивих извора 
енергиј 
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Оперативни план рада: 
 
ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 

1. Еколошки отисак-обрада 

2. Биокапацитет- обрада 

3. Еколошки дуг -обрада 

4. Смањење еколошког отиска - радионица 

5. Одрживи развој-обрада 

6. Еколошко право-обрада 

7. Циљеви одрживог развоја -радионица 

8. Дан еколошког дефицита -радионица 

9. Ликовни приказ еколошког отиска-практичан рад 

10. Еколошки отиосак и опстанак-утврђивање 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

11. .Врсте отпада-обрада 

12. Управљање отпадом -обрада 

13. Отпад-утврђивање 

14. Комунални отпад-обрада 

15. Депонија-обрада 

16. Решавање проблема отпада у локалној заједници/школи-практичан рад 

17. Управљање отпадом - утврђивање 

18. Еколошки отисак и управљање отпадом- систематизација  

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И СИРОВИНА 

19. 3Р правила-обрада 

20. Предности и недостаци поновне употребе добара и сировина-обрада 

21. Секундарне сировине: папир, уља у исхрани, текстил, пластика-обрада 

22. Рециклажа -утврђивање 

23. На који начин можемо добити папир?-радионица 

24. Како употреба истог јестивог уља више пута у припремању хране утиче на здравље људи?-
радионица 

25. .Како на животну средину утиче производња памука?-радионица 

26. Зашто пластичне кесе мењамо биоразградивим? -радионица 

27. Ремедијација-радионица 

28. О „животу једне конзерве”-практичан рад 
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ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

29. Извори енергије-обрада 

30. Енергетска ефикасност-обрада 

31. Обновљиви извори енергије -обрада 

32. Обновљиви извори енергије–практичан рад 

33. Предности и недостаци обновљивих извора енергије-обрада 

34. Штедња енергије-радионица 

35. Енергетска ефикасност -утврђивање 

36. Отпад и рециклажа, обновљиви извори енергије- систематизација  
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4.6. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ: НАШАЕКО ШКОЛА 

Годишњи фонд часова: 36 
Циљ учења слободне наставне активности је подизање и развијање еколошке свести ученика, подстицање сарадње на релацији 

школа- локална самоуправа. 
 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма ученик ће бити у стању 

да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 
целоживотно учење.  
Истраживачки рад ( обрада 
података, информација).  
Вршњачка сарадња.  
Одговорно учешће у 
демократском друштву.  
Одговоран однос према 
животној средини и здрављу  

-уочи потенцијалну опасност која би могла 
угрозити еко-окружење и здрав живот; 
- учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, 
обнови и унапређивању животне средине. 
-дели важне еколошке информације са својим 
вршњацима и окружењем;  
- уме да своје идеје/решења представи усмено, 
писано, графички или одабраном уметничком 
фотографијом;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу;  
-јача еколошку свест за очување животне средине у 
оквиру школе и ширег окружења; 
-одговорно се односи према себи, другима, 
животној средини и културном наслеђу;  
- критички процењује свој и рад чланова тима;  
- проналази решења за превенцију загађености 
окружења; 

Информисаност ученика о екопроблемима у 
школи у окружењу. 
Упознати ученике са еко-календаром (пратити и 
обележити важне еко–дане); Анализирати тренутну 
еколошку ситуацију у непосредном окружењу, 
уочити проблеме и дати предлоге могућих акција у 
циљу поправљања еколошке ситуације. Реализовање 
предложених акција; 
Поступак са отпадом.  
Рециклажа; Прављење (и продаја) корисних предмета 
од рециклираног материјала; Правилно одлагање 
отпада; 
Енергетска ефикасност.  
Правилно коришћење воде (без расипања), како 
користити бојлер (топла вода); Изолација (завесе, 
ролетне, столарија, радијатори); Расвета (штедљиве 
сијалице),рефлектори, угашена светла у празним 
просторијама, искључена опрема када је ван употребе 
(компјутери, штампачи, скенери, копир машине); 
Грејање; 
Саобраћај.  
Превоз до школе- аутомобил, аутобус, бицикл или 
пешице; Врсте горива; Одржавање возила 
Вода.  
Исправне славине у тоалетима; Коришћење кишнице;  
Животна средина у школском окружењу 
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Изглед школског дворишта (простор за игру, простор 
за седење у дворишту, подлога у школском дворишту, 
саднице у школском дворишту, постављање сунчаног 
сата, животиње у школском дворишту, кућице за 
птице, хранилице и сл.); Унутрашњост школе (биљке, 
уредност), повезаност школе са удружењима, 
употреба хемикалија за чишћење, здрава ужина и сл. 

 

ТЕХНИКЕ И МЕТОДЕ 
РАДА 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА 

РЕСУРСИ 
НАЧИН ПРОВЕРЕ 
ОСТВАРЕНОСТИ 

ИСХОДА 
*вербалне (монолошка, 
дијалошка),  
 
*визуелне (рад на тексту, 
самостални писмени и 
графички радови 
ученика), 
 
*методе практичне 
наставе (истраживачки 
рад ученика, практичан 
рад и рад у лабораторији, 
метод демонстрације), 
 
*комбиновани рад; 
 
*ИКТ методе 
 
*програмирана настава 
*проблемска настава 
*учење путем открића 

*учи смислено: 
повезивањем оног што 
учи са оним што зна и са 
ситуацијама из живота;  

*учи проблемски: 
самосталним 
прикупљањем и 
анализирањем података и 
информација; 
постављањем 
релевантних питања себи 
и другима; развијањем 
плана решавања задатог 
проблема; 
 
*учи дивергентно: 
предлагањем нових 
решења; смишљањем 
нових примера; 
повезивањем садржаја у 
нове целине; 
учи критички: поређењем 
важности појединих 
чињеница и података; 
смишљањем аргумената; 

*креира и осмишљава 
наставу и учење; 
*контекстуализује дати 
програм према потребама 
конкретног одељења; 
*дефинише исходе 
специфичне за конкретну 
наставну јединицу; 
*планира и припрема 
наставу самостално и у 
сарадњи са колегама; 
*подстиче радозналост, 
аргументовање, 
креативност, 
рефлексивност, 
истрајност, одговорност, 
аутономно мишљење, 
сарадњу, једнакост међу 
половима, уважавање и 
прихватање различитости 
код ученика; 
*користи ИКТ; 
*врши евалуацију свог 
рада и постигнућа 
ученика; 

*наставници 

*ученици 

*родитељи 

*локална самоуправа 

*дом здарвља 

*Црвени крст 

*учионица и школа 

*наставни и дидактични 
материјали и средства 

*интернет 

*лична искуства ученика 

*библиотека (школска, 
градска, лична) 

*описно оцењивање 
укључује следеће оцене: 
истиче се, добар и 
задовољава; 
 

Истиче се: одговорно се 
односи према себи, 
другима, животној 
средини и културном 
наслеђу; критички 
процењује свој и рад 
чланова тима; проналази 
решења за превенцију 
загађености окружења; 

Добар:уме да своје 
идеје/решења представи 
усмено, писано, графички 
или одабраном 
уметничком 
фотографијом; сарађује у 
тиму, поштујући разлике 
у мишљењу; јача 
еколошку свест за 
очување животне средине 
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*учи кооперативно: кроз 
сарадњу са наставником и 
другим ученицима; кроз 
дискусију и размену 
мишљења; уважавајући 
аргументе саговорника;  
 
*слуша наставника; 

*активно учествује у 
разговорима и 
дискусијама; 

*записује у свеску, црта, 
прави мапе ума, израђује 
моделе; 

*замишља, анализира, 
апстрахује и 
конкретизује; 

*самостално се ангажује 
кроз домаће задатке и 
истраживања по 
литератури; 

*учествује у пројектима 
или групном раду; 

*описује, упоређује, 
памти, изводи закључке; 

*излаже самостално 
чињенице; 

*остварује вертикалну и 
хоризонталну корелацију; 

*објашњава, врши 
хоризонталну и 
ветрикалну корелацију , 
илуструје, поставља 
питања и проблеме; 

*слуша ученике, 
процењује атмосферу у 
учионици, прилагођава 
наставу могућностима 
ученика и одељења; 

*апстрахује, конкретизује 
чињенице, анализира и 
синтетише квантум знања 
(свог  и ученичког); 

*указује на повезаност 
између теоријских и 
практичних знања; 

*подстиче развој 
личности ученика. 

 

у оквиру школе и ширег 
окружења 

Задовољава:уочава 
потенцијалну опасност 
која би могла угрозити 
еко-окружење и здрав 
живот;учествује у 
акцијама које су усмерене 
ка заштити, обнови и 
унапређивању животне 
средине; дели важне 
еколошке информације са 
својим вршњацима и 
окружењем;  

*формативно оцењивање; 
*идентификација 
ситуација у којима ће 
ученици стећи и показати 
понашање у складу са 
исходима; 
*инструменти за праћење 
постигнућа:дискусија на 
часу, мапе појмова, 
проблемски задаци, 
есеји,лабораторијске 
вежбе, проблемски 
задаци, симулације, 
дебате, истраживачки 
радови и пројекти, 
решавање 
проблема,дневници рада 
ученика, експерименти, 
вршњачко учење, 
самоевалуација, усмено 
испитивање, домаћи 
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*повезује теорију и 
праксу; 
*користе лабораторијски 
прибор и опрему за 
теренски рад; 
*изводи огледе; 
*табеларно и графички 
приказује резултате; 
*користи ИКТ за 
прикупљање, обраду 
података и представљање 
резултата истраживања 
или огледа. 

задаци. 
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4.7. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ: ДОМАЋИНСТВО 

Разред: седми 
Фонд: 36 часова 

Циљ: наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози 
породице у формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и 
унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним 
активностима у свакодневном животу. Циљ се реализује кроз низ међупредметних корелација. 

Задаци наставе домаћинства јесу: 
 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 
домаћинства буду у пуној мери реализовани 

 развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која 
се стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања 
ученика 

 стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и 
развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације 
и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања 
и исхране 

 развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, 
домаћинства и околине 

 развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих 
средстава, оруђа и материјала у домаћинству 

 развијање знања о компонентама правилне исхране 
 развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у 

домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија 
 развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и 
 спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и 

стандарда квалитета живљења 
 развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за 

унапређивањe квалитета живота 
 развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања 

мишљења других, способности изношења става и формулисања аргумената за 
изнети став 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима 
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Глобални план: 

Р.Б. Наставна тема обрада понављање вежбе провера укупно 

1. Савремено домаћинство и 
породица 

2 1 1 1 5 

2. Култура становања 5 1 5 1 12 
3. Култура одевања 5 1 7 1 14 
4. Култура понашања 2 1 1 1 5 

 

НАСТАВНА ТЕМА / садржаји 
ОПОРАТИВНИ ЗАДАЦИ 
ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ПРЕДМЕТИМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Начин провере 
остварености исхода 

1. Савремено 
домаћинство и породица 

– организациа домаћинства 
– односи у породици 
– услови за формирање 
– фазе развоја 
– усклађивање 

Стицање знања о 
домаћинству,породици, односу 
породице и друштва, и о 
потребама савремене породице 

Биологија, хемија, 
техничко и 
информатичко 
образовање,  географија, 
ликовно 

– дебата 
– рад у пару 
– групни рад 
– израда анкете и анализа 

– формативно свакодневно
оцењивање 

– усмено одговарање 
– писмена повера 
– активност на часу 
– израда домаћих задатака 
– вежбање 
– практични радови 
– ППТ презентација 

2. Култура становања 
– архитектура 
– грађевинарство 
– дизајн 
– занати 
– примењена уметност 
– функционалне целине стана 
– технички апарати у домаћинству 
– уређење стана и куће 
– уређење школе и околине 
– прикупљање и одлагање отпада у 
– домаћинству 

Стицање знања о уређењу 
стамбеног простора, 
хигијенско одржавање стана, 
примена трхничких 
уређаја у стану, заштита животне 
околине. 
Оспособљавање ученика за 
културу становања. 

– примена ИКТ у настави 
– дебата 
– самостални ученички 
– радови 
– групни рад 
– посета стручном 
– предавању и 

одговарајућим 
институцијама 

– креативне реадионице 
– израда паноа 
– прелиставање часописа 

о 
– ентеријерима 
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3. Култура одевања 
– улога одеће и обуће 
– материјали за 
– израду одеће и обуће 
– одржавање одеће 
– сезонско одлагање 
– тумачење декларација на 

етикетама 
– понашање природних и 
– вештачких материјала 
– уклањање мрља 

Стицање знања о култури 
савременог одевања одеће, обуће, 
својства материјала. 
Оспособљавање 
ученика за савремено и културно 
одевање и одржавање обуће и 
одеће и њихово 
правилно коришћење 

– примена ИКТ у настави 
– дебата 
– истраживачки   рад 
– креативне радионие 
– ППТ 
– презентације 
– пројектна настава 

4. Култура понашања 
– изражавање, информисање и 
– комуникација 
– планирање буџета 
– примена ИКТ при куповини и 

путовању 

Оспособљавање ученика за 
изражавање 
информисање и коришћење 
савремених средстава за 
комуникацију, 
куповину, путовање. 

 
– примена ИКТ у настави 
– дебата 
– истраживачки рад 
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5. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ  8 РАЗРЕД 

5.1. СЛОБОДНА НАСТАВНА АКТИВНОСТ: ДОМАЋИНСТВО 

Разред: осми  

Фонд: 34часова  

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања 
интегришу, функционализују и унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности 
и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 
становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. . Циљ се реализује 
кроз низ међупредметних корелација  

Задаци наставе домаћинства јесу:  

– стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном 
животу и развијање способности примене стечених знања и умења у 
областима организације и функционисања савремене породице и 
домаћинства, исхране, културе становања и одевања;  

– развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, 
домаћинства и околине;  

– развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих 
средстава, оруђа и материјала у домаћинству;  

– развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја 
у домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија;  

– развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем 
доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета живљења;  

– развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних 
сазнања за унапређивање квалитета живота;  

– развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и 
уважавања мишљења других, подстицање способности толеранције, 
изношења става и формулисања аргумената за изнети став;  

– развијање свести о сопственим знањима и способностима.  
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1. 
Средства за одржавање личне хигијене и хигијене 
стана  

8 3 5 1 17 

2. Исхрана човека  7 2 7 1 17 
 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ СТАНА 
 

1. Упознавање  са  планом  и  програмом 
2. Вода и њен значај за одржавање хигијене.  
3. Средства за личну хигијену (сапуни, шампони, пасте за зубе и др). 
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4. Козметичка средства.  
5. Средства за негу коже и косе.  
6. Декоративна козметичка средства. 
7. Кућна апотека – примена, чување и одлагање лекова и санитетског 

материјала. 
8. Материјали за опремање стана (дрво, метал, стакло, керамика, текстил). 
9. Одржавање стана. Средства за чишћење и дезинфекцију.  
10. Одржавање намештаја, зидова и подова у различитим просторијама (соба, 

кухиња, купатило).  
11. Заштита дрвета, метала и зидова од атмосферских утицаја, бојење, лакирање, 

полирање. 
12. Отпадни материјали у домаћинству - руковање, разврставање и одлагање. 

Загађивање околине отпадом из домаћинства 
13. Тумачење ознака са средства за личну хигијену и козметичких препарата 
14. Тумачење ознака са средстава за хигијену стана. 
15. Планирање кућне апотеке. 
16. Уклањање мрља са стакла, намештаја, текстила и металних предмета у 

домаћинству. Бојење и лакирање дрвених предмета (рам за слику, украсне 
кутије). 

 
ИСХРАНА ЧОВЕКА 

 
17. Биолошки важне супстанце: масти и уља, угљени хидрати, протеини, 

витамини, минерали и вода и њихова улога у човековом организму (градивна, 
енергетска, заштитна, регулаторска).  

18. Намирнице биљног порекла у исхрани. Заступљеност биолошки важних 
супстанци у намирницама биљног порекла.  

19. Намирнице животињског порекла у исхрани. Заступљеност биолошки важних 
супстанци у намирницама животињског порекла.  

20. Вода – значај у исхрани и припремању хране. Потребе у градивним, 
енергетским и заштитно-регулаторским састојцима хране, у зависности од 
узраста, врсте занимања, пола, спољашње средине, здравственог и 
физиолошког стања организма. 

21. Последице неправилне исхране: гојазност, булимија, анорексија, авитаминозе, 
хиповитаминозе, хипервитаминозе. 

22. Еколошка храна и генетски модификована храна. 
23. Загађивање хране и заштита од загађивања. 
24. Одлагање, чување и конзервисање намирница (физичке, хемијске и биолошке 

методе). 
25. Припремање хране. Начини обраде намирница: техничка и термичка обрада.  
26. Припрема намирница тако да се одржи њихова хранљива вредност. 

Хигијенски услови приликом припремања хране. 
27. Прибор и посуђе за припремање хране. Машине за обраду намирница. 

Апарати за припремање и чување хране. 
28. Култура понашања за трпезом и култура исхране. Послуживање и узимање 

хране. Стоно посуђе и прибор. 
29. Светске кухиње. 
30. Састављање јеловника (расподела укупних енергетских потреба по појединим 

оброцима у току дана). Спровођење истраживања о навикама у исхрани 
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31. Припремања хране у сировом стању: салате и сокови од воћа и поврћа. 
32. Припремање млечних напитака. Припремање напитака од кисело-млечних 

производа (воћни јогурт). 
33. Припремање премаза од млечних производа. 
34. Аранжирање хране, стола и послуживање 

5.2. ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Циљ: 
Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе 

развоју иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје 
претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања 
ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у 
савременом друштву. 
 
Глобални план за 8. разред 
 

Настава Предузетништва у 8. разреду основне школе изводи се кроз 36 часова у 
току школске године. 
 

Редн
и 

број 
теме 

Наставна тема  
Врста часа 

Број часова 
обрада радионица остало 

1. 
Заштита права 
потрошача 

3 2 / 5 

2. Свет рада 7 2 1 10 

3. Покрени себе и друге 3 3 / 6 

4. Ученичка предузећа 9 5 1 15 

 Укупно: 33 3 0 36 

 
Опште међупредметне компетенције: 

 
- Комуникација 
- Рад са подацима и информацијама 
- Дигитална компетенција 
- Решавање проблема 
- Сарадња 
- Одговорно учешће у демократском друштву 
- Одговоран однос према здрављу 
- Одговоран однос према околини 
- Естетичка компетенција 
- Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 
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Годишњи оперативни план 

Предмет: Предузетништво       Разред: VIII 

Тема 
Бр. 

часа 
Наставна јединица Тип часа 

ЗА
Ш

Т
И

Т
А
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Р

А
В

А
 

П
О

Т
Р

О
- 

Ш
А

Ч
А

 1. Предузетништво - основни појмови обрада 
2. Права потрошача обрада 
3. Начини заштите права потрошача радионица 
4. Однос цене и квалитета обрада 
5. Декларација производа радионица 

С
В

Е
Т

 Р
А

Д
А

 

6. Занимања некада и сада обрада 
7. Занимања у будућности обрада 
8. Врсте и типови образовања обрада 
9. Однос образовање - занимање обрада 

10. Однос образовање - занимање радионица 
11. Професонална оријентација радионица 
12. Професионални развој обрада 
13. CV обрада 
14. CV - израда практичан рад 
15. Целоживотно учење обрада 

П
О
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Н

И
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Е

Б
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Р

У
Г

Е
 

16. Лидер и менаџер обрада 
17. Покретање иницијативе радионица 
18. Тимски рад радионица 
19. Ресурси обрада 
20. Људски и материјални ресурси обрада 
21. Управљање ресурсима радионица 

У
Ч

Е
Н

И
Ч

К
А

 П
Р

Е
Д

У
ЗЕ

Ћ
А

 

22. Пословна идеја радионица 
23. Предузеће - појам и дефиниција обрада 
24. Производ/услуга обрада 
25. Производ на тржишту обрада 
26. Пословна комуникација радионица 
27. Етички принципи пословања обрада 
28. Производња радионица 
29. Трошкови обрада 
30. Процес пружања услуге обрада 
31. Одређивање цене производа/услуге радионица 
32. Промоција обрада 
33. Начини промовисања радионица 
34. Продаја производа обрада 
35. Од производње до продаје производа обрада 
36. Од производње до продаје производа  практичан рад 
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Исходи по наставним темама за 8. разред 

Наставна тема 
Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ЗАШТИТА 
ПРАВА 

ПОТРОШАЧА 

– наведе основна права потрошача и начине њихове заштите; 
– на декларацији пронађе најважније информације о производу и 

одреди однос цене и квалитета; 

СВЕТ РАДА 

– посматра занимања из перспективе некад и сад и предвиди 
могућности њиховог развоја у будућности; 

– повезује одређена занимања и врсту и нивое образовања; 
– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања; 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И 
ДРУГЕ 

– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи; 
– разликује особине лидера и менаџера; 
– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са другим 

члановима тима и учествује у доношењу одлука; 
– планира, распоређује и управља ресурсима (знања и вештине, 

време, новац, технологије); 

УЧЕНИЧКА 
ПРЕДУЗЕЋА 

– учествује у осмишљавању пословне идеје; 
– информише се о постојању сличних производа на тржишту; 
– комуницира са окружењем о креативним идејама свога тима; 
– примењује правила пословне комуникације; 
– поштује етичке принципе у пословању; 
– израчуна трошкове израде производа према датим инструкцијама; 
– прикупи информације о ценама сличних производа на тржишту и 

на основу њих одреди цену свог производа; 
– учествује у промоцији и продаји производа; 
– презентује рад свог тима. 
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5.3. УМЕТНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 
стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 
одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред Седми или осми 

Годишњи фонд часова 36 или 34 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 
целоживотно учење 
Естетичка компетенција 
Решавање проблема 
Комуникација 
Сарадња 
Рад са подацима и 
информацијама 
Дигитална компетенција 

– образложи значај традиционалне визуелне 
уметности за идентитет народа и појединца; 

– повеже карактеристичан артефакт са 
континентом и културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са препознатљивим 
елементима одабране културе; 

– опише одабрани продукт визуелних уметности 
и процес његове израде; 

– пореди основне одлике традиционалне 
визуелне уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног наслеђа; 
– – објасни главне карактеристике 

традиционалне музике на простору Балкана и 
Србије и њихов међусобни утицај; 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА  
УМЕТНОСТ 
ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност народа 
Аустралије и Новог Зеланда (сликарство аустралијских 
Абориџина,  
традиционална тетоважа Маора) 
Уметност америчких народа (тотеми, керамика, 
ћилими, корпе) 
Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, 
храмови, одећа, писмо) 
Уметност народа Африке (маске и штитови) 
Словенска традиција (митологија, симболика и 
орнаментика) 

Одговорно учешће у 
демократском друштву 
Предузимљивост и 
оријентација ка 

– прикаже елементе прожимања традиционалне 
музике различитих народа на простору 
Балкана на музичким примерима; 

– презентује традиционалну музику 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА 
 УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 
Културно наслеђе (значај и улога) 
Традиционална музичка уметност  
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предузетништву 
Одговоран однос према 
здрављу 
Одговоран однос према 
околини 

карактеристичну за различите крајеве Балкана 
и Србије; 

– прикаже начине очувања музичког културног 
наслеђа; 

– објасни како савремене технологије утичу на 
развој музике; 

– презентује начине промоције музичких дела и 
догађаја; 

– прикаже примену музике у другим 
уметностима; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и 
која је њена улога; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним 
делима. 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз 
уважавање различитих мишљења, идеја и 
естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у сарадњи са другима, 
релевантне податке и информације користећи 
савремену технологију; 

– учествује активно, према сопственим 
способностима и интересовањима, у 
истраживачком и радионичком раду. 

Балкана (основне карактеристике  
у односу на ентитет и међусобни утицаји,  
сличности и разлике) 
Традиционална музика Србије (певање, 
свирање, обичаји, обреди, ношња, кола...) 
Начини очувања културног наслеђа 
МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 
Савремене технологије и музика. 
Маркетинг у музици. Примењена музичка  
уметност. 
Музичка критика и интервју. 
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УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из 
културе, различитих уметности и вишe умeтничких дисциплинa. Он омогућава 
ученицима: да упознају културу и уметност народа свих континената, њихове 
сличности, разлике и међусобне утицаје; да открију како се прожимају различите врсте 
уметности; да уче како да користе разноврсне, релевантне и поуздане податке и 
информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сарађују и 
комуницирају; да развијају критичко мишљење, конструктивно размењују мишљења и 
формирају позитивне вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета, 
развијања самопоуздања и самопоштовања, поштовања и заштите људских права; да 
развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се 
изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на 
све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Уметност. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Предвиђено је да се прва тема реализује током првог полугодишта, а друга и 
трећа у другом полугодишту. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање 
њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу 
и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се 
самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да 
уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност 
коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

Активности које су погодне за реализацију програма Уметност су: креативне 
радионице; презентације; анализа инсерата филмова, аудио-визуелних прилога, аудио и 
визуелних садржаја; рад на истраживачким и пројектним задацима; прављење досијеа, 
дигиталне збирке и сл.; студиjе случаjа; играње улога; дискусије; рад у групи на 
платформама за учење; повезивање са вршњацима из других школа или држава; 
гостовања стручњака; учење у другим установама; посете разним културно-
уметничким дешавањима; обликовање и организовање промоција и кампања; 
укључивање у акције у локалној заједници... 

У складу са специфичностима програма и просторно-техничким капацитетима, 
ученици се могу изражавати кроз различите медије: слику (скице, цртежи, слике, 
плакати, књига уметника, мурали...); скулптуру; фотографију; видео; анимацију; акцију 
(перформанс, хепенинг, флеш моб, игровне активности); дизајн (сценографија, 
костимографија...); музику (инструментална, вокална, вокално-инструментална и 
сценска); сценски израз (глума, кореографија, плес); музичку критику... 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 
специјализовано за њих направљени, већ се ученици подстичу да користе што 
различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је 
оснажити ученике да се ослањају на сопствене снаге у процесу проналажења 
релевантних информација. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који 
имају функцију подстицаја, мотивисања ученика за рад на њима. Како би се што боље 
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остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то 
могуће, да се ученицима омогуће посете установама и институциjама у средини где 
живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна и/или 
професионална искуства у вези са темом коjа се обрађуjе 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА 

Основна идеја теме је да се ученици упознају са одабраном баштином народа 
свих континената из области визуелних уметности и културе, при чему је предвиђено 
да то буду садржаји који нису обухваћени програмом предмета Ликовна култура. Ради 
постизања динамике наставе и подстицања радозналости и стваралачког мишљења 
препорука је да се сваки континент представи другим уметничким дисциплинама и да 
се планирају другачије активности ученика, где је то могуће. 

Предлог је да након уводног часа ученици упознају визуелну уметност 
Аустралије и Новог Зеланда кроз индивидуални истраживачки рад (у школи и код 
куће). Ученици могу да припреме кратке дигиталне презентације или видео прилоге. 
Потребно је да наставник постави јасне критеријуме према којима ће проценити 
квалитет презентације и да одреди број слајдова, односно трајање видео прилога (до 3 
минута) водећи рачуна о томе да сви ученици треба да виде све радове и да изнесу 
своја запажања и утиске. Током уводног часа је потребно објаснити да је визуелна 
уметност важна за идентитет народа и појединца и зашто је идентитет важан. Потребно 
је нешто рећи о техникама и мотивима, као и о томе какву функцију је сликарство 
народа Аустралије и Новог Зеланда имало некада, а какву има данас. Прилози за 
приказивање могу да садрже и краће прилоге о музици (на пример, диџериду технике 
опонашања звука из природе) и плесу (традиционални плес хака) како би ученици 
добили јаснију слику о уметности ових народа. 

Могуће истраживачке теме за ученике су: повезаност прича и слика у култури 
аустралијских народа; симболи у сликарству аустралијских народа; техника сликања 
тачкама (dot-painting); слике на кори еукалиптуса (bark-painting); слике на стенама у 
региону Кимберли; најпознатија дела једног савременог аустралијског сликара 
инспирисаног традицијом – Клифорд Посум (Clifford Possum Tjapaltjarri) или Квини 
Мекензи (Queenie McKenzie); значење традиционалне тетоваже та моко (tā moko); 
старе фотографије становништва Новог Зеланда; стилови традиционалних огртача и 
њихов утицај на савремену моду; један познати новозеландски уметник – Џорџ Нуку 
(George Nuku) или Чарлс Фридрик Голди (Charles Frederick Goldie)... 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Australian Aboriginal peoples - Leadership and social control | Britannica 
– https://www.artyfactory.com/aboriginal-art/aboriginal-art.html 
– The Wandjina - YouTube 
– Mysterious Kimberley Rock Art - YouTube 
– Culture of New Zealand - history, people, women, beliefs, food, customs, family, 

social, marriage (everyculture.com) 
– T HYPERLINK “https://www.tepapa.govt.nz/discover-collections/read-watch-

play/maori/tamoko-maori-tattoos-history-practice-and-meanings”āmoko | Māori 
tattoos: history, practice, and meanings | Te Papa 

– Traditional Maori costume Archives - World4 
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– Contemporary M HYPERLINK “https://nzhistory.govt.nz/culture/nz-painting-
history/contemporary-maori-art”āori art - History of New Zealand painting | 
NZHistory, New Zealand history online 

– Aboriginal Dreamtime Stories - Japingka Aboriginal Art Gallery 
– Dreamtime Aboriginal Art Library of Knowledge (aboriginal-art-australia.com) 
– Aboriginal Australian Bark Paintings | Museum of Natural and Cultural History 

(uoregon.edu) 
– The Bradshaw Paintings - Australian Rock Art Archive (bradshawfoundation.com) 
– The meaning behind M HYPERLINK “https://www.fq.co.nz/maori-cloaks-

traditional-meaning/”āori cloaks | Fashion Quarterly (fq.co.nz) 

Уметност америчких народа ученици могу да упознају кроз креативну радионицу 
где могу, према интересовањима, да моделују тотеме или посуде од меког материјала, 
да цртају дизајн употребних предмета са мотивима карактеристичним за одабрано 
племе, као и да их обликују одабраном традиционалном техником. Препорука је да 
ученици пореде орнаменте различитих племена тражећи сличности и разлике, као и да 
изложе фотографију свог рада заједно са примером који им је послужио као подстицај 
за стварање. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Traditional Native American Tribal Art (indians.org) 
– Native American art - The function of art | Britannica 
– Native American religions - Forms of religious authority | Britannica 
– Native American Art: Sandpainting, Baskets, Pottery and Painting (nativeamerican-

art.com) 
– Home | Museum of Pre-Columbian Art of Cusco of Peru (mapcusco.pe) 
– The Collection 
– Aztec Designs (aztecsandtenochtitlan.com) 
– USA Native American Navajo Weaving HYPERLINK 

“https://textiledesigntechniques.as.ua.edu/usa-native-american-navajo-weaving/”– 
– Peruvian Textiles History | Study.com 
– The Paracas Textile (article) | Khan Academy 
– El Paso Museum of Art - Expressions in Clay: Pre-Columbian Pottery Types from 

the Southwest - YouTube 
– Native American Pottery: How to Identify and Price Cochiti and Tesuque Pueblo 

Pottery (Part 1) - YouTube 

Култура древне Индије, Кине и Јапана може се истраживати кроз компаративну 
анализу. Ученици могу да се поделе у мање групе које ће припремити краће 
презентације о сличностима и разликама између: обичаја; најстаријих градова; 
архитектуре храмова; традиционалне одеће или писма. Ученици које ове културе 
посебно занимају могу да ураде додатна истраживања (да истраже елементе одеће 
самураја; да истраже традиционална позоришта; да напишу задату реч на сва три 
језика...), као и да ураде ликовни рад на основу садржаја који их највише мотивише. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Indian HYPERLINK “https://www.holidify.com/pages/indian-traditions-and-
culture-1331.html” 

– Chinese Culture, Customs and Traditions in China (chinahighlights.com) 
– 138 Types of Japanese Culture - Japan Talk (japan-talk.com) 
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– Cities of the Indus Valley Civilization | World Civilization (lumenlearning.com) 
– Top 10 Staggering Ancient Towns in China | Places HYPERLINK 

“https://www.pandotrip.com/top-10-staggering-ancient-towns-in-china-28519/” 
– The Top 7 Historic Cities in China: China’s 7 Ancient Capitals 

(chinahighlights.com) 
– India’s Oldest Surviving Temples (livehistoryindia.com) 
– 10 Most Amazing Temples in China (with Map HYPERLINK 

“https://www.touropia.com/temples-in-china/” 
– INDIAN 29 States traditional Dressing Style Officially - YouTube 
– Traditional Japanese Clothing - WorldAtlas 
– Samurai Armor: Evolution and Overview - YouTube 
– Getting to Know the Chinese Traditional Clothing - Hanfu - YouTube 
– Traditional Chinese Clothing - Han Couture - YouTube 
– Learn Marathi / Devanagari Calligraphy in Marathi | Beginners Calligraphy 

HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=jXDl6r-UnFw” 
– Appreciating Chinese Calligraphy - YouTube 
– How to start? | Chinese Calligraphy Tutorial - YouTube 
– Beautiful traditional Japanese Calligraphy KANA SHODO | Satisfying handwriting 

- YouTube 
Предлог је да ученици упознају уметност афричких народа кроз обилазак Музеја 

афричке уметности у Београду и/или разгледање дигиталних збирки, гостовање 
стручњака или онлајн састанак са стручњацима... Ученици могу да разговарају са 
стручњацима о приликама у којима су се маске користиле, како су маске утицале на 
савремену западну уметност, у којим музејима се чувају..., као и да направе маску или 
штит техником папир маше или комбинованом техником. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– https://www.artyfactory.com/africanmasks/index.htm (dodato) 
– http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/ HYPERLINK “http://thegypsetters.net/dot-dot-

dot/5-fun-facts-african-masks”5 HYPERLINK “http://thegypsetters.net/dot-dot-
dot/5-fun-facts-african-masks”-fun-facts-african-masks 

– https://www.blendspace.com/lessons/tAffwmFdAlwI_Q/c-african-masks 
– African Masks Examined: History, Type, Role, Meaning HYPERLINK 

“https://afrikanza.com/blogs/culture-history/african-masks” 
– stories behind african masks - YouTube 
– Sadigh Gallery African Masks - YouTube 
– African Shields (hamillgallery.com) 
– National Museums of Kenya HYPERLINK “https://www.museums.or.ke/”– 

HYPERLINK “https://www.museums.or.ke/” 

Предлог је да ученици у школи заједно погледају филм/видео прилоге о 
Словенима, а затим размене утиске и дискутују. Како је словенска митологија и 
традиција популарна тема стрипова, ученици могу да осмисле и нацртају јунака стрипа 
или видео игре. Могућа активност је и обликовање накита или другог употребног 
предмета украшеног словенским орнаментима. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Stari Sloveni - Istorija i tradicija [ceo film] - YouTube 
– Митска бића (Словенска митологија) - Mitska bica (Slovenska mitologija) - 

YouTube 
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– Mitologija Ju HYPERLINK 
“https://www.youtube.com/watch?v=MdbO7YVoV7o”žnih Slovena - YouTube 

– Čudotvorni mač - YouTube 
– Ruslan and Ludmila HYPERLINK 

“https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”Руслан и Людмила ( 
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”1972 
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”) Aleksandr 
Ptushko - YouTube 

– Slavic Symbols - Visual Library of Slavic Symbols (symbolikon.com) 
– Славянские узоры и орнаменты. Шпаргалка с эскизами - YouTube 
– www.starisloveni.com :: Stari Sloveni, Staroslovenska mitologija, religija i istorija 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Основна идеја теме је да се ученици упознају и оснаже за позитиван и одговоран 
однос према историјском наслеђу у домену традиционалне музике Балкана и Србије са 
акцентом на међусобан утицај, трајање и очување. 

Наставник планира како ће се учење одвијати у складу са интересовањима 
ученика и могућностима школе (опремљеност савременим техничким уређајима, 
доступност етнолошких филмова...) и локалне заједнице. 

У процесу реализације програмских садржаја наставник треба да уведе ученике у 
тему кроз кратки теоријски приказ или аудио-видео запис, а затим да их кроз 
конкретне задатке усмери на истраживање које може да се односи на различите аспекте 
изучавања предмета музичког наслеђа у односу на временски оквир настанка, 
просторни оквир настанка, носиоце, примаоце, контекст настанка, контекст садашњег 
деловања и сл. 

У циљу упознавања материјалних извора као грађе за истраживање елемената 
народне културе учење може да се одвија и кроз посете појединим институцијама, на 
првом месту етнографским збиркама и музејским поставкама или посете нпр. кустоса 
школи. У оквиру народне уметности, ученике би требало упутити на значај старих 
уметничких заната и њихов опстанак, а као крајњи продукт тог рада било би 
организовање изложбе ученичких радова. 

У циљу упознавања и очувања музичке традиције на простору Балкана и Србије 
ученици проучавају музику, плес, ношњу, обичаје, обреде, начин живота, из 
различитих географских локалитета. Истраживање може да се односи на: прожимање 
елемената традиционалних култура различитих народа на простору Балкана и Србије и 
миграције као чинилац прожимања; развој традиционалне музике у домену певања 
(техника певања, текстови песама, пратња...) или свирања (врсте инструмената, 
распрострањеност у односу на географски центар,  карактеристике...); преношење 
музичких записа из једне средине у другу (исти текст, различита мелодија и обрнуто); 
реконструкцију и демонстрирање народних обичаја из различитих крајева земље и у 
склопу њих музике, народне ношње, кола... У том смислу уколико услови локалне 
средине то дозвољавају, део програма се може реализовати у сарадњи са фолклорним 
друштвима или певачким групама које изводе народне игре (кола) и традиционалну 
музику. У склопу истраживања традиционалне и народне песме ученици могу ићи и 
трагом актуелних етно група (Моба, Бистрик, Траг, Бело платно…) како би упознали 
наше вокално традиционално наслеђе које је подељено на старије и ново певање, тј. на 
певање на глас (старији начин певања у секундама) и певање на бас (новије). 
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Поред обредних, ученици могу да изучавају песме које су настале у вези са 
празницима који се обележавају у локалној средини (Васкршње, Божићне, Лазаричке и 
друге песме) и реконструишу исте. 

Резултати истраживања у овој области могу бити полазиште за примену 
вршњачке едукације кроз умрежавање ученика и наставника из различитих делова 
Србије путем интернет платформи. Ученици стечена знања из области традиционалне 
музичке уметности такође могу презентовати ученицима првог циклуса основног 
образовања, преузимајући улогу вршњака ментора при реконструкцији/демонстрацији 
народних обичаја. 

Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима 
рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, 
као вид премошћавања стидљивости. Понуђени предлози литературе и сајтова, нису 
обавезујући.  

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Боривоје Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, Научна књига, 
Београд, 1960, 9–89. 

– Димитрије Големовић, Свака птица својим гласом пева, Balkan Culture 
Heritage, Београд, 2019. 

– Љиљана Гавриловић, Балкански костими Николе Арсеновића, Посебна 
издања, књ. 52, Етнографски институт САНУ, Београд, 2004, 5–35. 

– Тихомир Р. Ђорђевић, Наш народни живот, Том 1, Просвета, Београд, 1984, 
9–37. 

– Петар Влаховић, Србија: земља, народ, живот, обичаји, Етнографски музеј и 
Вукова задужбина, Београд, 1999, 55–94. 

– Роман Јакобсон и Петар Богатирјов, „Фолклор као нарочит облик 
стваралаштва“, Петар Влаховић, „Етничка структура и миграције 
становништва (у Србији)“, Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Београд, 
1980, 21–39. 

– Драгослав Девић (1960) „Сакупљачи наших народних песама”. Гласник 
Етнографског музеја 22–23: 99–122 

– Зечевић, Српске народне игре, „Вук Караџић”, Етнографски музеј, Београд, 
1983. 

– Андријана Гојковић, Народни музички инструменти, „Вук Караџић”, Београд, 
1989. 

– Јасна Бјеладиновић, „Сеоске ношње и њихова типолошка 
класификација”, Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Етнографски музеј, 
Београд, 1980, 75–97. 

– Никола Ф. Павковић, „Село као обредно-религијска заједница”, Етнолошке 
свеске I, Београд, 1978, 51–65. 

– Младен Марковић (1994) „Етномузикологија у Србији”. Нови звук 3: 19–29. 
– Филм „Русе косе цуро имаш” као показатељ симбиозе уметности читавог 

Балкана https://www.youtube.com/watch?v=NGCURBHF 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

У оквиру ове теме ученици могу да истражују развој модерних технологија у 
служби широке заступљености примењене музике у медијима, односно 
мултумедијалним уметностима. Ученици упознају сценску музику, музику на филму, 
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позоришту, радију, телевизији и интернету кроз приказивање видео материјала који ће 
подстаћи истраживачке задатке, презентације, дебате, интервјуе, критике… Препорука 
је да фокус рада буде на примењеној музици на подручју Србије и то истраживањем 
музике за филмове/серије српских композитора Зорана Симјановића, Војислава Вокија 
Костића, Војкана Борисављевића, Горана Бреговића... 

У оквиру теме ученици могу да раде на припреми извођење одређене музичке 
нумере из филма, мјузикла, позоришта..., откривајући повезаност музике и других 
уметности. 

Маркетинг у музици се може истраживати на више начина. Један аспект може 
бити одговор на питање како одређено дело или музички догађај промовисати (како је 
то некада изгледало, а како данас...), а други аспект је на који начин избор музике и 
сама музика утиче на маркетинг неког другог уметничког (или друге врсте) производа. 
У циљу разумевања значаја музике у рекламама, а у сврху маркетинга (промоције 
школе, догађаја, хуманитарних акција, локалне заједнице...), ученици истражују 
одабране рекламе, анализом одабраних доносе суд о улози музике и дефинишу кораке 
у процесу израде. Ради унапређивања маркетинга школе ученици припремају 
материјал за израду спота за химну школа/џингла за различита дешавања...), користећи 
ИКТ. 

После увода наставника у музичку критику као вида уметничке критике ученике 
треба кроз разговор навести да сами или истраживањем дођу до података који ће им 
дати одговоре на различита питања као што су: шта је то што музичку критику одваја 
од извештавања, шта може бити предмет уметничке критике, ко може бити музички 
критичар и који су објективни за разлику од субјективних аспеката музичке критике; 
који је значај музичке критике за извођача, публику, музикологе... Ова тема треба да 
резултира музичком критиком коју ће ученици у улози музичког критичара написати 
након посете неком концерту, или слушања одређене композиције/извођача на часу. 
Ученици могу, такође, да направе кратак приказ музичке критике из пера Бранке 
Радовић, Смиљке Исаковић… 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Вартекс Баронијан: „Музика као примењена уметност”, Београд, РТС 
– Зоран Симјановић: „Примењена музика”, Београд, Бикић Студио, 1996 
– Рихард Мерц: „А, Б, Ц… звука у аудио визуелним медијима”, Београд, РТС, 

2013. 
– Дејвид Бирн: „Како ради музика”, Геопоетика, Београд, 2015. 
– Примена музике у маркетингу, најбоље домаће рекламе, Видео (за ученике): 

https://www.youtube.com/watch?v=j HYPERLINK 
"https://www.youtube.com/watch?v=j85rX5NXIFU&t=185s"85   

– Примери музичке критике: http://stankosepic.com/prikazi_i_kritike.php  
– Бранка Радовић: „Шта је то музичка критика”, Наслеђе, Крагујевац, 2007. 

вол. 4, број 8, стр. 121–154. 
– Смиљка Исаковић. „Бемус преплетум мобиле”, Службени гласник, Београд 

2012. 
– Смиљка Исаковић: „Viđenja – Musica modus vivendi”, РТС, Београд 2013. 
– ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, 
процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 
класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник 
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треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 
ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, 
како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се 
нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 
аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати 
другачије мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. 
Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају 
сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 
превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су 
креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 
што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на 
нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 
са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици 
свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 
вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и 
учење. 

 


