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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД ШКОЛСКЕ 2021/22. ДО ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

• Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 

и 6/2020); 

• Закон о oсновном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 

10/2019); 

• Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, 

математика и природа и друштво („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011); 

• Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010); 

• Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, 

бр. 78/2017); 

• Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 2/2018 и 3/2021); 

• Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 

5/2012); 

• Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Службени гласник РС“, 

бр. 77/2014); 

• Правилник о ученичким задругама („Службени гласник РС“, бр. 31/2018); 

• Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018); 

• Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу („Службени гласник 

РС“, бр. 66/2018); 

• Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени гласник РС“, бр. 68/2018); 

• Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2018); 
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• Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са 

сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС“, 

бр. 70/2018); 

• Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 

вредновање („Службени гласник РС“, бр. 74/2018); 

• Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени 

гласник РС“, бр. 80/2018); 

• Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019и 16/2020); 

• Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник 

РС“, бр. 30/2019); 

• Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 34/2019, 59/2020и 

81/2020); 

• Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(„Службени 

гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020); 

• Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновањa наставе на даљину у 

основној школи („Службени гласник РС“, бр. 109/2020); 

• Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновањa наставе код куће за 

ученике основне школе („Службени гласник РС“, бр. 109/2020); 

• Правилник о посебном програму образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 110/2020). 
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2. СВРХА, ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

2.1. СВРХА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, 

еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно 

учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и: 

• ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених 

циљева образовања и васпитања; 

• разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би се постигао пун склад између 

индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању; 

• ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка; 

• отвореност према педагошким и организационим иновацијама. 

 

2.2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

• Стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој; 

• Оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у 

различите сврхе; 

• Оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном језику; 

• Развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници; 

• Разумевање повезаности различитих научних дисциплина; 

• Разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, Европа, 

свет); 

• Прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике; 

• Разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и 

теорија; 

• Правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина; 

• Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 
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• Овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

• Развијање вештина и техника уметничког изражавања; 

• Познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања; 

• Познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама; 

• Развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других; 

• Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних 

мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине; 

• Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавање различитости. 

 

2.3. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Програм се остварује применом различитих метода и облика рада, у складу са садржајима.  

Приликом планирања и избора начина рада предност се, када је то могуће, даје методама које стављају нагласак на активности 

ученика, чиме се омогућава стицање виших нивоа знања, развој когнитивних и других вештина и способности. 
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3. ПЛАНОВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

3.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНОВА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

3.1.1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Редни број А. Обавезни предмети 
Први разред Други разред 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 

5. Ликовна култура 1 36 2 72 

6. Музичка култура 1 36 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 

8. Дигитални свет 1 36 1 36 

УКУПНО: А 20 720 21 756 

Редни 

број 
Б. Изборни програми 

    

1. Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 36 

2. 
Румунски језик / Влашки говор са 

елементима националне културе2 
2 72 2 72 

УКУПНО: Б 1–3 36–108 1–3 36–108 

УКУПНО: А + Б 21–23 756–828 22–24 792–864 

 

 

 

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

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

Први разред Други разред 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21–23 756–828 22–24 792–864 

2. Допунска настава 1 36 1 36 

3. Настава у природи 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 

Редни 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Први разред Други разред 

нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. 

Ваннаставне активности4 

- Лепо писање (1. разред) 

- Чувари природе (1. и 2. разред) 

- Народна традиција (1. и 2. разред) 

- Рука у тесту – откривање света  

   (2. разред) 

1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 

 

3.1.2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
А. Обавезни предмети 

Трећи разред Четврти разред 

нед. год. нед. год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 

2. Енглески језик 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 2 72 

6. Музичка култура 1 36 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 

УКУПНО: А 20 720 20 720 

Редни 

број 
Б. Изборни програми     
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1. Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 36 

2. 
Румунски језик / Влашки говор са 

елементима националне културе2 
2 72 2 72 

УКУПНО: Б 1–3 36–108 1–3 36–108 

УКУПНО: А + Б 21–23 756–828 21–23 756–828 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

Трећи разред Четврти разред 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21–23 756–828 21–23 756–828 

2. Пројектна настава3 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава   1 36 

5. Настава у природи 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 

 

Редни 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Трећи разред Четврти разред 

нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. 

Ваннаставне активности4 

  - Чувари природе 

  - Народна традиција 

  - Рука у тесту – откривање света 

1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзија 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 

 
1 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
2Ученик може да изабере овај програм, али није у обавези. 
3 Обавезна је за све ученике. 
4 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 
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3.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

Редни 

број 
А. Обавезни предмети 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

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

1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика / / 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија / / / / 2 72 2 68 

11. Техника и технологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 1 36 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 541 2 72 + 541 3 108 3 102 

УКУПНО: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Редни 

број 
Б. Изборни програми 

  
      

1. Верска настава/Грађанско васпитање2 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Француски језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Румунски језик / Влашки говор са 

елементима националне културе3 
2 72 2 72 2 72 2 68 

 УКУПНО: Б 3–5 108–180 3–5 108–180 3–5 108–180 3–5 102–170 

 УКУПНО: А + Б 27–29 1026–1098 28–30 1062–1134 31–33 1116–1188 31–33 1054–1122 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

 

Редни 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 

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

1. Редовна настава 27–29 1026–1098 28–30 1062–1134 31–33 1116–1188 31–33 1054–1122 

2. 

Слободне наставне активности4 

     - Цртање, сликање и вајање  

          (5–8. разреда) 

     - Хор и оркестар (5–8 разреда) 

     - Свакодневни живот у прошлости  

         (5–8. разреда) 

     - Чувари природе (5. и 6. разред) 

     - Домаћинство (7. и 8. разред) 

1 36 1 36 1 36 1 34 

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

4. Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

 

Редни 

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 активности5 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 дана годишње 

 
1 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
2 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
3 Ученик може да изабере овај предмет, али није у обавези. 
4 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. 
5 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са 

просторним и људским ресурсима Школе. 
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3.3. ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПО РАЗРЕДИМА 

 

Службени гласници у којима су објављени планови наставе и учења основног образовања и васпитања, програми обавезних 

предмета, изборних програма и активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање: 

1. разред 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/17, 15/18 и 2/20) 

План за први циклус (1. разред) (2/20) 

Обавезни предмети – српски језик, енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко и 

здравствено васпитање (10/17), дигитални свет (2/20) 

Изборни програми – грађанско васпитање (10/17), румунски језик са елементима националне културе, влашки говор са 

елементима националне културе (15/18) 

Ваннаставне активности – хор (10/17) 

 

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РС – Просветни гласник“, бр. 10/04, 3/11 и 11/16) 

Ваннаставе активности – чувари природе, рука у тесту, народна традиција, лепо писање (10/04), шах (3/11), од играчке до 

рачунара (11/16) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

 

 

2. разред 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/20) 

План за први циклус (2. разред) 

 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 16/18, 3/19 и 5/21) 

Обавезни предмети – српски језик, енглески језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичко и 

здравствено васпитање (16/18), дигитални свет (5/21) 

Изборни програми – грађанско васпитање (16/18), румунски језик са елементима националне културе, влашки говор са 

елементима националне културе (3/19) 

Ваннаставне активности – хор (16/18) 
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Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РС – Просветни гласник“, бр. 10/04, 3/11 и 11/16) 

Ваннаставе активности – чувари природе, рука у тесту, народна традиција (10/04), шах (3/11), од играчке до рачунара (11/16) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

 

3. разред 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/17) 

План за први циклус (3. разред) 

 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 5/19, 1/20 и 6/20) 

Обавезни предмети – српски језик, енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, физичко 

и здравствено васпитање (5/19) 

Изборни програми – грађанско васпитање (5/19), румунски језик са елементима националне културе (1/20), влашки говор са 

елементима националне културе (6/20) 

Пројектна настава (5/19) 

Ваннаставне активности – хор (5/19) 

 

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном 

програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/05, 3/11 и 

11/16) 

Ваннаставне активности – чувари природе, рука у тесту, народна традиција (1/05), шах (3/11), од играчке до рачунара (11/16) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

 

 

4. разред 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 10/17) 

План за први циклус (4. разред) 

 

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 11/19 и 6/20) 

Обавезни предмети – српски језик, енглески језик, математика, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура, физичко 

и здравствено васпитање (11/19) 
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Изборни програми – грађанско васпитање (11/19), румунски језик са елементима националне културе, влашки говор са 

елементима националне културе (6/20) 

Пројектна настава (11/19) 

Ваннаставне активности – хор (11/19) 

 

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 3/06, 3/11 и 11/16) 

Ваннаставне активности – чувари природе, рука у тесту, народна традиција (3/06), шах (3/11), од играчке до рачунара (11/16) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

 

 

5. разред 

Правилник 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 („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18 и 3/20) 

План за 5. разред (15/18) 

Обавезни предмети – српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 

математика, биологија, физичко и здравствено васпитање (15/18), техника и технологија, информатика и рачунарство (15/18 

и 3/20) 

Изборни програми – грађанско васпитање, француски језик, румунски језик са елементима националне културе, влашки говор са 

елементима националне културе (15/18) 

Ваннаставне активности – хор/оркестар (15/18) 

 

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/07 и 11/16) 

Слободне наставне активности – чувари природе, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, шах, свакодневни живот у 

прошлости (6/07) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

 

 

6. разред 

Правилник 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 („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр, 15/18 и 3/19) 

План за 6. разред (15/18) 

Обавезни предмети – српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 

физика, математика, биологија (15/18) 



17 

 

Изборни програми – грађанско васпитање, француски језик (15/18), румунски језик са елементима националне културе, влашки 

говор са елементима националне културе (3/19) 

Ваннаставне активности – хор/оркестар (15/18) 

 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, бр. 5/08, 11/16, 3/18 и 3/20) 

Слободне наставне активности – чувари природе, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, шах, свакодневни живот у 

прошлости (5/08) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

Обавезни предмети – физичко и здравствено васпитање (3/18), техника и технологија, информатика и рачунарство (3/18 и 3/20) 

 

 

7. разред 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник” број 18/18) 

План за 7. разред 

 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник” број 5/19, 1/20, 6/20 и 5/21) 

Обавезни предмети – српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 

физика, математика, биологија, хемија, информатика и рачунарство, физичко и здравствено васпитање (5/19), техника и 

технологија (5/21) 

Изборни програми – грађанско васпитање, француски језик (5/19), румунски језик са елементима националне културе (1/20), 

влашки говор са елементима националне културе (6/20) 

Ваннаставне активности – хор/оркестар (5/19) 

 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни 

гласник” број 6/09, 11/16, 12/19 и 3/20) 

Слободне наставне активности – домаћинство, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, шах, свакодневни живот у прошлости 

(6/09) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 

Обавезни предмети – техника и технологија, информатика и рачунарство (12/19 и 3/20) 

 

8. разред 
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Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник” број 18/18) 

План за 8. разред 

 

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – 

Просветни гласник” број 11/19, 6/20 и 5/21) 

Обавезни предмети – српски језик и књижевност, енглески језик, ликовна култура, музичка култура, историја, географија, 

физика, математика, биологија, хемија, физичко и здравствено васпитање (11/19), техника и технологија, информатика и 

рачунарство (5/21) 

Изборни програми – грађанско васпитање, француски језик (11/19), румунски језик са елементима националне културе, влашки 

говор са елементима националне културе (6/20) 

Ваннаставне активности – хор/оркестар (11/19) 

 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни 

гласник” број 2/10 и 11/16) 

Слободне наставне активности – домаћинство, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, шах, свакодневни живот у прошлости 

(2/10) 

Изборни програми – верска настава – православни катихизис (11/16) 
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3.3.1. ПРВИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви и задаци: Правилно изговорити гласове, речи и реченице; правилно интонирати реченицу; поштовати тачку, упитник и 

узвичник; правилно писати лична имена и презимена и једночлана имена насеља; савладавање технике читања и писања, 

формирање навика за лепо и уредно писање. 

 

 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Језик Граматика Правопис 

 

Књижевност Поезија Проза 

Драма Читање текста 

Тумачење текста 

 

 

 

-активно слушање,усвајање и 

примењивање знања о реченици-

писање смислених простих реченица. 

уочавање језичких појава у тексту, 

писање по диктату,преписивање 

текстова ради увежбавања правописних 

правила, пита шта му није јасно 

- посматрање упоређивање и 

манипулисање сликама активно 

учетвује у причању описује оно што је 

видео, осетио, доживео пише 

састав,користећи смислене реченице 

 

-објашњава, демонстрира, упућује, води 

ученике у процесу учења, откривања, 

разумевања појава, односа и веза; 

конкретизује задатке(упуства)припрема  

материјал за рад,прилагођава начин и темпо 

рада 

- понавља и проширује знања 

ученика;објашњава,демонстрира,уводи 

ученике у нова знања прилагођавајући му 

методе ,облике и темпо радабележи 

резултате рада и води разговор са 

ученицима о резултатима и могућностима 

превазилажења слабости 

1СЈ.1.2.1. 1СЈ.1.2.2.  

1СЈ. 1.2.3. 1СЈ. 1.2.4.  
1СЈ. 1.2.5. 1СЈ. 1.2.6.  

 1СЈ. 1.2.7. 1СЈ. 1.2.8. 

1СЈ.1.5.1. 

 1СЈ.1.5.2.  

 1СЈ.1.5.3.  

 

 

1СЈ.1.4.1 1СЈ.1.4.2.  

1СЈ.1.4.3. 1СЈ.1.1.5.  

1СЈ.1.3.1.  

 1СЈ.1.3.3.  1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.3.5.  

1.СЈ.1.1.1. 1СЈ.1.1.2.  

1СЈ.0.1.3.  1СЈ.1.1.5.  

 1СЈ.1.1.7. 1СЈ.1.3.1.)  

1СЈ.1.3.2.  1СЈ.1.3.3.  

1СЈ.1.3.4. 1СЈ.1.3.5.  

1СЈ.1.3.6. 

1СЈ.1.3.7.1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9.  1СЈ.1.3.10.  

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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Циљеви и задаци : Ученик правилно користи математичке знаке и симболе; уочава везу између сабирања и одузимања; уме да 

се служи прибором за цртање; препознаје осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним ситуацијама; решава 

једноставне проблемске ситуације; ученик зна да пореди, процени и измери дужину; зна да користи математичке термине и 

скраћенице; схвата појам времена; уочава односе између јединица познатих мера 

 

САДРЖАЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

-ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И 

ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА Релације 

међу предметима Предмети облика 

круга, квадрата и правоугаоника 
-ЛИНИЈА И ОБЛАСТ Врсте линија 

Унутрашњост и спољашњост 

-дуж 

-КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ПРЕМА СВОЈСТВИМА 

Упоређивање предмета према два 

својства 

-ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 - 

Читање и писање бројева - - - 

Математички знаци - Упоређивање 

бројева - Редни бројеви - Сабирање 

и одузимање 

-једначине 

- посматра, уочава, именује 
- разликује, именује 

-посматра, групише, 

пребројава броји, сређује по 

редоследу 

-упоређује, мери и процењује 

-усмерава,анализира, наводи , мотивише, 

сугерише, ствара ситуације, поставља 

проблем, подстиче, дискутује 

-усмерава,анализира, наводи , мотивише, 

сугерише, ствара ситуације, поставља 

проблем, подстиче, дискутује 

-усмерава,анализира, наводи , мотивише, 

сугерише, ствара ситуације, поставља 

проблем, подстиче, дискутује 

-усмерава,анализира, наводи , мотивише, 

сугерише, ствара ситуације, поставља 

проблем, подстиче, дискутује 

-1МА.1.2.1 
-1МА.1.2. 

-1МА.1.2.1 

-1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.21МА.1.1.4 

1МА.1.1.5. 1МА.1.2.3 

1МА.1.4.1. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Изборни предмети за први разред: Лепо писање, Чувари природе и Народна традиција, преименовани су у Ваннаставне 

активности. 
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3.3.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви и задаци: Ученик упознаје основна базична знања о именицама, глаголима, придевима; упознаје појам и врсту реченица 

и главне делове; уочава управни говор у тексту; примењује правописна правила; има читак и уредан рукопис; зна да препише 

текст са задатим задацима; зна да преписује са ћирилице на латиницу; правилно изговара речи, исказе, реченице, пословице, краће 

текстове; правилно интонира различите реченице; употрбљава штампана и писана слова латинице; препричава краће текстове уз 

помоћ плана; разуме прочитано кроз одговоре на питања; решава лакше језичке вежбе; описује бића, предмете; допуњује 

реченице. 
 

САДРЖАЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Језик 

 

Граматика 

 

Правопис 

посматрање 

упоређивањеи 

манипулисањесликама 

активноучетвујеу причању 

описујеоноштоје 

видео,осетио,доживео 

пишесастав,користећи 

смислене реченице  

-понавља и проширује  знања 

ученика;објашњава,демонстрира,уводи 

ученике у нова знања прилагођавајући му 

методе ,облике и темпо рада 

бележи резултате рада и води разговор са 

ученицима о резултатима и могућностима 

превазилажења слабости  

1СЈ.1.4. 1СЈ.1.4.2 

1СЈ.1.4.3.  1СЈ.1.1.5 

1СЈ.1.3.1 1СЈ.1.3.2.  

1СЈ.1.3.3 1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.3.5. 1.СЈ.1.1.1.  

1СЈ.1.1.2 1СЈ.0.1.3.  

1СЈ.1.1.5 1СЈ.1.1.7.  

1СЈ.1.3.1 1СЈ.1.3.2 

1СЈ.1.3.3. 1СЈ.1.3.4.  

1СЈ.1.3.5 1СЈ.1.3.6.  

1СЈ.1.3.7. 1СЈ.1.3.8 

Књижевност  

- Поезија 

- Проза 

- Драма  

Читање текста 

Тумачење текста 

посматрање 

упоређивањеи 

манипулисањесликама 

активноучетвујеу причању 

описујеоноштоје 

видео,осетио,доживео 

пишесастав,користећи 

смислене реченице 

-понавља и проширује  знања 

ученика;објашњава,демонстрира,уводи 

ученике у нова знања прилагођавајући му 

методе ,облике и темпо рада 

бележи резултате рада и води разговор са 

ученицима о резултатима и могућностима 

превазилажења слабости 

1СЈ.1.2.1 

1СЈ.1.2.2.  

1СЈ. 1.2.3.  

1СЈ. 1.2.4 

1СЈ. 1.2.5.  

1СЈ. 1.2.6.  

1СЈ. 1.2.7.  

1СЈ. 1.2.8.  

1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци: Ученик зна да сабира и одузима до100; правилно користи математичке знаке и симболе; уочава везу између 

сабирања и одузимања; познаје таблице множења и дељења; самостално решава задатке са једном и две операције; уочава везе 

множења и дељења; користи особине различитих операција кроз предмете; решава логичкокомбинаторне проблеме прилагођене 

узрасту ученика; унапређује прецизност и тачност у раду; разликује и именује једноставне геометријске фигуре и њихове 

елементе; уме да се служи прибором за цртање; препознаје осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним ситуацијама; 

решава једноставне проблемске ситуације; ученик зна да пореди, процени и измери дужину; зна да користи математичке термине 

и скраћенице; схвата појам времена; уочава односе између јединица познатих мера. 
 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Бројеви 

 

Геометријa 

 

Мерење и мере 

уочавају, разликују, посматрају, 

откривају, упоређују, сарађују, 

сабирају и одузимају, множе и деле, 

примењују, истражују, закључују 

планира, осмишља, објашњава, упућује, 

подстиче, демонстрира, коригује, сарађује, 

координира, води 

1МА.1.1.1.  

1МА.1.1.2.  

1МА.1.1.3 

1МА.1.1.4 

1МА.1.1.5 

1МА.1.3.1 

1МА.1.2.1.  

1МА.1.2.2.  

1МА.1.4.1 

1МА.1.4.2 

1MA.1.4.3.  

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Изборни предмети за други разред: Чувари природе, Народна традиција и Рука у тесту – откривање света, преименовани су у 

Ваннаставне активности. 
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3.3.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви и задаци: Ученик упознаје основна, базична знања о именицама, глаголима и придевима; упознаје појам и врсте реченица 

и главне делове реченица; уочавање управног говора у тексту; ученик зна да преписује са ћирилице на латиницу; примењује 

правописна правила; има читак и уредан рукопис; зна да препише текст са задатим задатком; правилно изговара речи, исказе, 

реченице, пословице, краће текстове; интонативно подешавање гласа у изговору појединих реченица (обавештајне, упитне, 

узвичне и заповедне) или неких њихових делова (реченични акценат); увођење ученика у свет књижевности; усмерено читање у 

функцији продубљивања доживљаја текст и његовог тумачења; увежбавање изражајног читања; стицање знања, умења и навика 

које ће допринети развоју не само књижевне, већ и опште културе на којој се темељи укупно образовање. 

 

САДРЖАЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1. Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

(чиање и тумачење текста) 

слушање,читање текстова, 

учествовање у причању, 

рецитовање 

усмерава,наводи,ствара ситуацију, 

сугерише,поставља проблем,подстиче, 

дискутује,анализира,мотивише,координира, 

наводи на повезивање и примену знања  

1СЈ.1.2.1.   1СЈ.1.2.2. 

1СЈ. 1.2.3.  1СЈ. 1.2.4. 

1СЈ. 1.2.5.  1СЈ. 1.2.6. 

1СЈ.1.5.1.   1СЈ.1.5.2. 

1СЈ.1.5.3.   1СЈ.1.5.4. 

Језик – граматика и правопис  

-граматика 

 -правопис 

активно слушање,састављање 

реченица,именује и чита слова 

латинице,писање по диктату 

усмерава,наводи,ствара ситуацију, 

сугерише,поставља проблем,подстиче, 

дискутује,анализира,мотивише,координира, 

наводи на повезивање и примену знања 

1СЈ.1.4.1.     

1СЈ.1.4.2.  1СЈ.1.4.3.     

1СЈ.1.1.4. 1СЈ.1.3.1.     

1СЈ.1.3.2. 1СЈ.1.3.3.     

1СЈ.1.3.4. 1СЈ.1.3.5. 

3. Култура изражавања (усмено и 

писмено) 

(усмена и писмена) 

- препричавање 

- причање 

- извештавање 

- усмено и писмено вежбање 

слушање,посматрање,учествује 

у причању,пише састав 

.усмерава,наводи,ствара ситуацију, 

сугерише,поставља проблем,подстиче, 

дискутује,анализира,мотивише,координира, 

наводи на повезивање и примену знања 

1.СЈ.1.1.1.  1СЈ.1.1.2. 

1СЈ.1.1.3.   1СЈ.1.1.4. 

1СЈ.1.1.5.   1СЈ.1.1.6. 

1СЈ.1.3.1.   1СЈ.1.3.2. 

1СЈ.1.3.3.   1СЈ.1.3.4. 

1СЈ.1.3.5.   1СЈ.1.3.6. 

1СЈ.1.3.7.   1СЈ.1.3.8. 

1СЈ.1.3.9.   

1СЈ.1.3.10. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци: Ученик чита, пише и упоређује бројеве до 1000; чита и пише римске бројеве; зна да сабира и одузима до 1000; 

зна да множи и дели до 1000; зна особине рачунских операција, приоритет операција и употребу заграда; решава једноставне 

проблем ситуације; решава једноставне логично-комбинаторне проблеме; разликује и именује једноставне геометријске фигуре и 

њихове елементе; уме да се служи прибором за цртање; препознаје осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним 

ситуацијама; зна да пореди и уме да процени и мери дужину у окружењу; упоређује и процењује бројност објеката у окружењу; 

зна јединице за дужину и време и уме да рачуна са њима. 
 

 

 

САДРЖАЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Блок бројева до 1000 

- записивање, упоређивање 

бројевадо 1000; 

 - сабирање и одузимање до 1000 

- множење и дељење троцифреног и 

једноцифреног броја 

посматрање, уочавање, 

именовање, 

упоређивање,разликовање,при

мена стечених знања 

планира, осмишља, објашњава, упућује, 

подстиче, демонстрира, коригује, сарађује, 

координира, води 

1МА.1.1.1. 

1МА.1.1.2. 

1МА.1.1.3. 

1МА.1.1.4. 

1.МА.1.1.5. 

1МА.1.3.1. 

1МА.1.3.2.  

Мерење и мере 

 

- мере за дужину 

- мере за запремину 

- мере за време 

посматрање, уочавање, 

именовање, 

упоређивање,разликовање,при

мена стечених знања 

планира, осмишља, објашњава, упућује, 

подстиче, демонстрира, коригује, сарађује, 

координира, води 

1МА.1.2.1. 

1МА.1.2.2. 

1МА.1.2.3.. 

Геометријски објекти и њихови 

међусобни односи 

- правоугаоник 

- квадрат 

- троугао 

- круг 

посматрање, уочавање, 

именовање, 

упоређивање,разликовање,при

мена стечених знања 

. планира, осмишља, објашњава, упућује, 

подстиче, демонстрира, коригује, сарађује, 

координира, води 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.2.  

1МА. 1.4.3.  

1MA. 1.4.4. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 

 



25 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Циљ учења пројектне наставе је да ученик кроз проблемски и истраживачки усмерену наставу, поткрепљену ученичким 

истраживачким радовима, дође до крајњег продукта који има јасну употребну или васпитну вредност. 

Задатак пројектне наставе је развијање међупредметних компетенција уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

- Мој крај кроз објектив 

- Видео спот 

- Традиција мотива кроз 

Мондријанове коцке бесконачности 

- Излаз у случају опасности 

- Подкаст 

- Мала школска позорница 

- Еколошка патрола 

- Опстанак врста 

- Фото-репортери заједнице 

- сами проналазе материјале 

- бирају експерте који су им 

потребни 

- прикупљају податке на терену 

- цртају 

- користе ИКТ 

- процењују 

- доносе одлуке 

- планирају 

- oргaнизује aктивнoсти 

- пружa пoдршку 

- плaнирa aктивнoсти 

- пoдeлa aктивнoсти 

- избoр мaтeриjaлa и мeтoдa рaдa 

- дeфинисaњeмeстaидинaмикeрaдa; 

-прикaз дoбиjeних рeзултaтa и прoдукaтa 

прojeктa; 

-врeднoвaњeпрojeктa 

(прoцeнaoствaрeнoстидeфинисaнихциљeвa и 

исхoдa, 

укaзивaњeнaуспeхeитeшкoћeутoкурeaлизaци

jeпрojeктa). 

 

 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Изборни предмети за трећи разред: Чувари природе, Народна традиција и Рука у тесту – откривање света, преименовани су у 

Ваннаставне активности. 
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3.3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави српског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком 

од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним 

знањем одређених садржаја из правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада из граматике; 

група ученика који нису савладали књижевност). 
 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИ НИВО 

ЈЕЗИК 

( Граматика; 

Правопис; 

Ортоепија) 

КЊИЖЕВНОСТ 

( Поезија; 

Проза;; Драма; Читање текста; 

Тумачење текста) 

слушају; читају (интерпретативно и 

изражајно, и читање  у себи); пишу 

по диктату и записује;описују оно 

што је осетио,видео,доживео и 

препричавају усмено излажу и 

изговарају; меморишу; препознају 

и запажају; упоређују, сортирају и 

класификују; изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

1.СЈ.1.2.1.    1.СЈ.1.1.2. 

1.СЈ.1.2.2.     1.СЈ:0.1.3. 

1.СЈ.1.2.3.      1.СЈ.1.1.5. 

1.СЈ. 1.2.4.     1.СЈ.1.1.7. 

1.СЈ.1.2.5.       1.СЈ. 1.3.2. 

1.СЈ. 1.2.6.      1.СЈ.1.3.3. 

1.СЈ.1.2.7.       1.СЈ.1.3.4. 

1.СЈ.1.2.8.       1.СЈ.1.3.5. 

1.СЈ.1.5.1         1.СЈ.1.3.6. 

1.СЈ.1.5.2.       1.СЈ.1.3.7. 

1.СЈ.1.5.3.        1.СЈ.1.3.8. 

1.СЈ.1.4.1.        1.СЈ.1.3.9. 

1.СЈ.1.4.2.         1.СЈ:1.3.10. 

1.СЈ.1.1.5. 

1.СЈ.1.3.1. 

1.СЈ. 1.3.2. 

1.СЈ.1.3.3. 

1СЈ. 1.3.4. 

1.СЈ. 1.3.5. 

1.СЈ.1.1.1. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави математике не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним знањем 

одређених садржаја о бројевима; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада на текстуалним 

задацима; група ученика који нису савладали геометрију). 

 
 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИ НИВО 

БРОЈЕВИ 

(Читање и писање бројева до 

десет хиљада; 

Сабирање и одузимање 

вишецифрених бројева; 

Множење и дељење; 

Математички изрази;Разломци) 

ГЕОМЕТРИЈА 

( Правоугаоник и квадрат – 

површина; 

Коцка и квадар – површина) 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

(Јединице за површину) 

слушају; читају (интерпретативно и 

изражајно, и читање бројева,текст 

задатка); пишу по диктату и 

записује бројеве и изразе; усмено 

излажу и изговарају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају 

и исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

1МА. 1.1.1      1.МА.2.1.1. 

1МА. 1.1.2.      1МА.2.1.3. 

1МА. 1.1.3.      1МА.2.1.4. 

1МА. 1.1.4.      1МА.2.1.5. 

1.МА. 1.1.5.     1.МА.2.4.5. 

1М.А.1.3.1.       1.МА:2.2.1. 

1.МА.1.2.1         1.МА:2.4.5. 

1МА.1.2.2. 

1.МА 1.2.3. 

1МА.1.4.1. 

1МА.1.4.2. 

1.МА.1.4.3. 

1МА.1.4.4. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 

ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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Циљ додатне наставе из математике је да ученицима који воле математику и успешно усвајају математичке садржаје у редовној 

настави омогући: напредовање, продубљивањем и проширивањем тих садржаја, а тиме и да пробуди још јаче мотиве интересовања 

за учење математике; боље увиђање односа међу стварима и појавама, проналажење узрока; одступање од шаблона и проналажење 

нових решења; подстицање ученика на самосталан рад, развија ученичке математичке способности. 

Задаци: задовољавање индивидуалних способности ученика, склоности, интересовања, способности за учење; подстицање 

индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже 

напредовање ученика (акцелерација); проширивање и продубљивање обима и садржаја предмета математике; груписање ученика 

према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада. 
 

САДРЖАЈ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
СРЕДЊИ И НАПРЕДНИ 

НИВО 

Скуп природних 

бројева 

Изрази са више 

операција; проблемски 

задаци, логички задаци, 

конбинаторика 

Мерење и мере 

Решавање сложених 

задатака уз претварање 

јединица из мањих у 

веће и обрнуто 

Површина 

Површина квадра и 

коцке Решавање 

сложених задатака 

 

-слушају,посматрају-дискутују 

упоређују, повезују знања и 

закључују 

уочавају проблеме и решавају их 

-упоређивање,мерење, 

примена стечених знања,слушају 

посматрају,дискутују,упоређују 

-повезују знања и закључују 

-упоређивање,мерi,рачуна,црта, 

обележава примена стечених 

знања-логичко мишљење и 

закључивање 

 

- усмерава,наводи,ствара 

ситуацију,сугерише 

-поставља проблем, подстиче на 

логично мишљење 

- подстиче,дискутује,-анализира,-

мотивише 

Координира, сугерише,поставља 

проблем. усмерава - 

анализира-наводи -

мотивише,сугерише 

ствара ситуације-поставља 

проблем, 

дискутује 

- планира и прати 

рад ученика, у складу са 

интересовањима и напредовањем 

ученика 

одабира садржаје, одговарајућу 

литературу, облике и методе рада. 

 

1МА.3 .1 .1 .  

1 МА.3.1.2.  

1МА.3.1.3.  

1 МА.3.1.4.  

1МА.3.1.5.   

1 МА.3.3.2.  

МА.3.4.1.  

1МА.3.4.21МА.3.4.3. 

1МА.3.2.1. 1МА.3.2.2. 

1МА.3.2.3.  

1МА.3.2.4. 

1МА.3.2.5.  
 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011. 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 

Циљ учења пројектне наставе је да ученик кроз проблемски и истраживачки усмерену наставу, поткрепљену ученичким 

истраживачким радовима, дође до крајњег продукта који има јасну употребну или васпитну вредност. 

Задатак пројектне наставе је развијање међупредметних компетенција уз употребу информационо-комуникационих технологија. 

Пројекти су осмишљени тако да повезују садржаје различитих предмета и развијају међупредметне компетенције ученика. 

Ученици се охрабрују и подстичу да буду креатори сопственог сазнања и да стечена знања примене у свакодневном животу. 

 

 

TEME 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1.Уводни час 

 

 

2.Екологиши се 

 

3.Колико познајемо 

Србију 

 

4.Након четири године 

 

5. Завршни час 

 

- сами проналазе материјале 

-бирају експерте који су им 

потребни 

-прикупљају податке на терену 

- цртају  

-користе ИКТ   

процењују 

-доносе  

Одлуке 

-планирају  

-oргaнизујеaктивнoсти 

- пружaпoдршку 

-плaнирaaктивнoсти 

- пoдeлaaктивнoсти 

- избoрмaтeриjaлaимeтoдaрaдa 

-дeфинисaњeмeстaидинaмикeрaдa; 

- прикaздoбиjeнихрeзултaтaипрoдукaтaпрojeктa; 

-врeднoвaњeпрojeктa (прoцeнaoствaрeнoстидeфинисaнихциљeвa 

и исхoдa, 

укaзивaњeнaуспeхeитeшкoћeутoкурeaлизaциjeпрojeктa).  

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Изборни предмети за четврти разред: Чувари природе, Народна традиција и Рука у тесту – откривање света, преименовани су у 

Ваннаставне активности. 

 



30 

 

3.3.5. ПЕТИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 5. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Стицање основних појмова 

- усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу 

- савладавање садржаја програма специфичним наставним методама (индивидуализација наставе предавањима с друкчјим – 

очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). 

- увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање потешкоћа у учењу 

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

- решавање једноставнијих задатака 

- омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности 

- пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Књижевност: 

- основни књижевнотеоријски термини, стилске 

фигуре(епитет, поређење, ономатопеја) 

-усмена и ауторска књижевност 

-књижевни родови и врсте 

 

Граматика и правопис: 

- реченични чланови 

-падежи 

-глаголски облици 

-врсте речи 

-предикатска реченица 

-основна правописна правила 

 

 -Језичка култура: 

- техника израде писменог састава 

слушају, пишу, запажају, 

размишљају, решавају 

задатке, читају 

бира садржај, методе и облике рада 

у складу са могућностима, 

предзнањем и интересовањем 

ученика, помаже ученицима у раду, 

саветује их, охрабрује и мотивише 

за даље напредовање 

СЈ.1.1.1      СЈ.1.1.4.  

СЈ.1.1.5.     CJ.1.1.6.  

CJ.1.2.1.     СЈ.1.2.2.  

СЈ.1.2.3.     CJ.1.2.4.  

СЈ.1.2.8.     СЈ.1.3.4.  

СЈ.1.3.9.     CJ.1.4.1.  

CJ.1.4.4.     СЈ.1.4.5.  

СЈ.1.4.6.     CJ.1.4.7.  
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-богаћење речника 

-лексичке и стилске вежбе 

-препричавање текста 

-артикулација гласова 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

MATEMATИКА (програм допунске наставе за 5. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Ученик треба да: 

− израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину или неједначину (у скупу 

природних бројева); 

− реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину или неједначину (у скупу 

природних бројева); 

− примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 

− разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце; 

− одреди и примени НЗС и НЗД; 

− изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке; 

− анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом; 

− опише основне појмове у вези са кругом (центар, полупречник, тангента, тетива) и одреди положај тачке и праве у односу на 

круг; 

− нацрта праву паралелну датој правој користећи геометријски прибор; 

− упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски; 

− правилно користи геометријски прибор; 

− идентификује врсте и опише својства углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови на трансверзали, углови са паралелним 

крацима) и примени њихове узајамне односе; 

− нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор; 

− измери дати угао и нацрта угао задате мере; 

− реши једноставан задатак применом основних својстава паралелограма (једнакост наспрамних страница и наспрамних углова); 

− прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке у оба записа и преводи их из једног записа у други; 

− заокружи број и процени грешку заокруживања; 
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− израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну једначину и неједначину; 

− одреди проценат дате величине; 

− примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

− примени аритметичку средину датих бројева; 

− сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и, по потреби, користи калкулатор или расположиви софтвер; 

− идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије; 

− симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор; 

− конструише симетралу дужи и симетралу угла и примењује њихова својства; 

− конструише праву која је нормална на дату праву или је паралелна датој правој. 

−  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1. ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

- рачунске операције 

- дељивост бројева 

- скупови и скуповне 

операције  

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања  

МА.1.1.1. 

МА.1.1.5 

2. ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

- круг 

- паралелне праве 

- централна симетрија и 

транслација 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.1 

МА.1.3.3 

3. УГАО 

- врсте углова 

- мера угла 

- сабирање и одузимање 

углова 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.1 

МА.1.4.1 

МА.1.4.2 

МА.1.4.3 

МА.1.4.4 

4. РАЗЛОМЦИ 

- појам разломка 

- рачунске операције са 

разломцима 

- једначине и неједначине са 

разломцима 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.1.1 

МА.1.1.2 

МА.1.1.3 

МА.1.1.4 
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- проценти, размера и 

аритметичка средина 

5. ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

- осносиметричне фигуре 

- симетрала дужи 

- симетрала угла 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.6 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

БИОЛОГИЈА (програм допунске наставе за 5. разред) 

Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и 

самопоуздање. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1.ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА 

Жива бића, нежива природа и  биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и особине везане 

за класификацију. Формирање скупова карактера који се уклапају једни у 

друге (груписање живих бића) 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса.  

Дисање као размена гасова у различитим срединама.  

Излучивање. 

Надражљивост.  

Покретљивост – кретање.  

Размножавање: бесполно и полно.  

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази током 

развића; пубертет и полна зрелост.  

користе лупу , радe на 

тексту демонстрираju 

сликом, графиком, 

шемом,  примењују 

знања, слушају; 

описују и 

препричавају, 

препознају и 

запажају; упоређују, 

класификују; изводе 

закључке и 

дефинишу; 

анализирају; 

постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; 

одговарају на питања; 

планира, 

осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођав

а методе,облике и 

темпо рада спорим 

ученицима и 

онима,којима је 

помоћ неопходна 

 

БИ.1.1.1.    

БИ.1.1.2. 

БИ.1.1.3.    

БИ.1.1.4. 

БИ.1.1.5. 

 

БИ.1.2.1.     

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. 

 

БИ.1.3.1.     

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.8.     

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 
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2.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Живот у воденој и копненој средини: 

- Живот у води – изглед, прилагођености на начин живота – речна шкољка, 

речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга или нека алга; 

- Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота – човек, срна, 

пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, 

камилица, ливадарка;  

- Прилагођености на начин живота –  жаба, комарац, вилин коњиц, чапља; 

- Живот под земљом – кртица, ровац, кишна глиста. 

3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља и 

потомака. Разлике полног и бесполног размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне врсте се међусобно разликују 

(варијабилност) – узроци варијабилности: наслеђивање и утицај средине 

на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

4.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Жива бића из непосредног окружења.  

Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну средину. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 

Значај врста за човека  (самоникло јестиво, лековито, отровно биље; 

животиње као храна и могући преносиоци болести, отровне животиње). 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и психоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне односе. 

повезују ново са већ 

постојећим знањем  

БИ.1.4.2.     

БИ.1.4.3. 

БИ.1.4.4. 

 

БИ.1.5.1.     

БИ.1.5.3. 

 

БИ.1.6.1.     

БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 5. разред) 

Циљеви и задаци: 
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Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком 

од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним 

знањем одређених садржаја из граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада 

на тексту или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима). 
 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

INTRODUCTION  

(УВОД) 

UNIT 1: MY LIFE  

(МОЈ ЖИВОТ) 

UNIT 2: ANIMALS 

(ЖИВОТИЊЕ) 

UNIT 3: HOLIDAYS 

(РАСПУСТИ) 

UNIT 4: FOOD (ХРАНА) 

UNIT 5: THE WORLD (СВЕТ) 

UNIT 6: ENTERTAINMENT 

(ЗАБАВА) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају (интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); пишу 

по диктату и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

изговарају; певају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају 

и исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

ПСТ.1.1.1.        ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3.        ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5.        ПСТ.1.1.6. 

ПСТ.1.1.7.        ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9.        ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11.      ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13.      ПСТ.1.1.14. 

ПСТ.1.1.15.      ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17.      ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.19.      ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.21.     ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.1.23. 

 

ПСТ.1.2.1.       ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3.       ПСТ.1.2.4. 

 

ПСТ.1.3.1.       ПСТ.1.3.2. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА (програм допунске наставе за 5. разред) 

 

Циљеви и задаци: 
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Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад. 
 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

 

1. ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

 

2. ВАСИОНА 

 

3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

- Слуша предавање 

- Прати излагање наставника 

- именује Земљине сфере 

(литосферу, атмосферу, 

хидросферу, биосферу) и 

препознаје њихове основне 

одлике, 

- именује небеска тела у Сунчевом 

систему и наводи њихов 

распоред, 

- описује облике Земље и 

препознаје појаве и процесе 

везане за њена кретања, 

- Описује начине представљања 

Земљине површине, 

- Препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте. 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

Г.1.1.1. 

Г.1.1.2. 

Г.1.1.3. 

Г.1.2.1. 

Г.1.2.2. 

Г.1.2.3. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

ИСТОРИЈА (програм допунске наставе за 5. разред) 

 

Циљ допунске наставе је да пружи помоћ ученицима којима је потребна помоћ у савладавању програма и у учењу. 

Идентификација ученика за допунску наставу биће извршена по завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна 

активност која се планира уназад, што значи да је потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали. 
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• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника Основни ниво 

Основи проучавања 

прошлости 

Праисторија 

Стари Исток 

Античка Грчка 

Антички Рим 

слушају излагање наставника; описују и 

препричавају прочитано градиво; усмено 

излажу своје одговоре и запажања; изводе 

закључке и дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног материјала; 

постављају питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске карте и 

користе историјски атлас; користе и тумаче 

аудио-визуелне изворе 

излаже градиво; објашњава нове појмове; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново градиво 

са претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; 

води и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; показује како 

се користи историјска карта и историјски 

атлас 

ИС.1.1.1.  ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3.  ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  

ИС.1.1.9.  ИС.1.1.10. 

 

 

ИС.1.2.1.  ИС.1.2.2.  

ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4 . 

ИС.1.2.5.  ИС.1.2.6.  

ИС.1.2.7.  ИС.1.2.8. 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 5. разред) 

Циљеви и задаци – савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе. Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са 

циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 
ОСНОВНИ НИВО 

1.ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Како се зовеш (Commenttut’appelles, 

jem’appelle);  

слушају; читају (интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); пишу 

по диктату и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

ДСТ.1.1.1.  

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.3.  

ДСТ.1.1.4.  
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Личне заменице (наглашене и 

ненаглашене): je, tu, il, elle, nous, vous, ils, 

elles, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 

2.СПОРТ 

Постављање питања, упитне речи: ко је то 

(Quic’est?); како (Comment?); који, која 

(Quel; Quelle); да ли (Est-ceque); шта је то 

(Qu’est-cequec’est?); где (Où); kada (Quand) 

3.МЕСТА 

глаголски облици и начини- садашње 

време, императив 

модални глаголи (vouloir; pouvoir) 

помоћни глаголи(avoir; être) 

4.ПРАЗНИЦИ 

правилни глаголи на –ER 

негација 

чланови (одређени и неодређени); 

посесиви 

једнина, множина; мушки и женски род 

придева и именица 

5.ДЕЛОВИ ТЕЛА 

поздрављање, националности, државе, 

чланови породице, бројеви од 1 до 100, 

боје,  дани, месеци, годишња доба, 

школски прибор, животиње, редни бројеви, 

распоред часова, адреса, број телефона, 

место становања, предлози за место и 

време 

6.НАЦИОНАЛНОСТИ 

Властите именице  везане за државе и 

становнике истих 

Предлози за место 

изговарају; певају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и имитирају; 

повезују ново са већ постојећим 

знањем (школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе 

ученика 

ДСТ.1.1.5.  

ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11.  

ДСТ.1.1.12.  

ДСТ.1.1.13.  

ДСТ.1.1.14..  

ДСТ.1.1.15.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17.  

ДСТ.1.1.18.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.20.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.1.24.  

 

 

 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 5. разред) 
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Циљеви и задаци: 

- проширивање и продубљивање знања, умења и вештина 

- активирање ученика и њихово оспособљавање за самообразовање 

- развијање маште и подстицање стваралачког рада 

- упућивање на самостално коришћење различитих извора сазнања 

- оспособити ученике да се самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и истраживању) и да припремају и 

излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом школом 

- припрема ученика за школско, општинско, окружно такмичење 

- развијање културе усменог и писменог изражавања и истраживачког духa 

-развијање стваралачког и критичког мишљења 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

- остваривање садржајима који су у складу са интересовањима ученика 

-оспособљавање за самосталан истраживачки рад 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Граматика и правопис: 

морфологија и синтакса; 

практична примена 

правописних правила, 

ортоепија, лексикологија 

Књижевност: 

књижевнотеоријски 

појмови, књижевни родови 

и врсте; стилске фигуре, 

версификација 

Језичка култура: 

Богаћење речника; 

лексичке, семантричке и 

стилске вежбе 

истраживачки и самостални рад, 

поставља питања, предлаже, дискутује 

планира и прати рад ученика, у складу са 

интересовањима и напредовањем ученика 

одабира садржаје, одговарајућу литературу, 

облике и методе рада 

CJ.2.1.5.      CJ.2.2.5.  

CJ.2.3.3.      CJ.2.4.7. 

CJ.3.1.1.      CJ.3.1.2.  

CJ.3.1.3.      CJ.3.1.4.  

CJ.3.2.1.      CJ.3.2.5.  

СЈ.3.3.1.      СЈ.3.3.2.  

СЈ.3.3.3.      СЈ.3.3.5.  

CJ.3.4.4. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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MATEMATИКА (програм додатне наставе за 5. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе 

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има 

- Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави 

- Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања  

- Развијање следећих способности код ученика: посматрања, асоцијације, рачунања, апстрактног мишљења, логичког резоновања, 

прецизног записивања и изражавања 

 

САДРЖАЈ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1. СКУПОВИ 

- решавање текстуалних 

задатака применом Веновог 

дијаграма 

- дијаграми и њихова 

примена у решавању 

математичких проблема, 

метод дужи 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учествовање у часу, правилно 

коришћење геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, координира, наводи на 

повезивање и примену знања 

МА.3.3.1. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2. 

2. ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА - 

бинарни бројни систем 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учествовање у часу, правилно 

коришћење геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, координира, наводи на 

повезивање и примену знања 

МА.3.1.2 

3. РАЗЛОМЦИ 

- рационални поступци при 

рачунању, одабрани задаци  

- разломци, одабрани задаци  

- процентни рачун 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учествовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, координира, наводи на 

повезивање и примену знања 

МА.3.1.1. 

МА.3.1.3. 

МА.3.2.5. 

4. РАЗЛОМЦИ 

- појам разломка 

- рачунске операције са 

разломцима 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, координира, наводи на 

повезивање и примену знања 

МА.1.1.1 

МА.1.1.2 

МА.1.1.3 

МА.1.1.4 
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- једначине и неједначине са 

разломцима 

- проценти, размера и 

аритметичка средина 

5. ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

- осносиметричне фигуре 

- симетрала дужи 

- симетрала угла 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу, правилно 

коришћење геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, 

анализира, мотивише, координира, наводи на 

повезивање и примену знања 

МА.1.3.6 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ИСТОРИЈА (програм додатне наставе за 5. разред) 

Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања.  

 

 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Основи проучавања 

прошлости 
 
Праисторија 

Стара Исток 

Античка Грчка 

Антички Рим 

слушају излагање наставника; 

описују и препричавају 

прочитано градиво; усмено 

излажу своје одговоре и 

запажања; изводе закључке и 

дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног 

материјала; постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново 

градиво; примењују своје знање; 

повезују ново са већ постојећим 

знањем (школским и 

ваншколским); тумаче 

историјске карте и користе 

историјски атлас; користе и 

тумаче аудио-визуелне изворе 

излаже градиво; објашњава нове 

појмове; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља питања; 

проверава активности ученика у току 

процеса учења; повезује ново 

градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; 

показује како се користи историјска 

карта и историјски атлас 

 
ИС.3.1.1.  ИС.3.1.2.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.4.  

ИС.3.1.5.  ИС.3.1.6.   

 

 
ИС.3.2.1.  ИС.3.2.2.  

ИС.3.2.3.  ИС.3.2.4 . 

ИС.3.2.5.  ИС.3.2.6.  

ИС.3.2.7.  .  
 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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БИОЛОГИЈА (програм додатне наставе за 5. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАПРЕДНИН

ИВО 

1.ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА 

Жива бића, нежива природа и  биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и особине везане за 

класификацију. Формирање скупова карактера који се уклапаји једни у 

друге (груписање живих бића) 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса.  

Дисање као размена гасова у различитим срединама.  

Излучивање. 

Надражљивост.  

Покретљивост – кретање.  

Размножавање: бесполно и полно.  

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази током развића; 

пубертет и полна зрелост.  

2.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Живот у воденој и копненој средини: 

- Живот у води – изглед, прилагођености на начин живота – речна шкољка, 

речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга или нека алга; 

- Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота – човек, срна, 

пас, мачка, јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, 

стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, 

камилица, ливадарка;  

- Прилагођености на начин живота –  жаба, комарац, вилин коњиц, чапља; 

- Живот под земљом – кртица, ровац, кишна глиста. 

3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља и потомака. 

Разлике полног и бесполног размножавања у настанку варијабилности. 

Јединке унутар једне врсте се међусобно разликују (варијабилност) – узроци 

варијабилности: наслеђивање и утицај средине на развиће сваке јединке. 

практична примена 

знања –израда  

презентација, 

демонстрација 

графиком или шемом , 

анализирају, 

самостално изводе 

закључке, упоређују- 

примењују знање, 

самостално проналазе 

нове изворе знања, 

проширују постојеће 

знање, развијају 

сарадничке односе и 

критичко мишљење 

планира, осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства, прилагођава 

методе, облике и 

темпо рада надареним 

ученицима 

БИ.3.1.4.    

БИ.3.1.5. 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.3. 

БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6.     

БИ.3.4.1. 

БИ.3.5.4.  

БИ.3.5.5. 

БИ.3.6.1.   

БИ.3.6.2.    

БИ.3.6.3.  
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Варијабилност организама унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

4.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Жива бића из непосредног окружења.  

Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну средину. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 

Значај врста за човека  (самоникло јестиво, лековито, отровно биље; 

животиње као храна и могући преносиоци болести, отровне животиње). 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и псхоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне односе. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Изборни предмети за пети разред: Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар и Свакодневни живот у 

прошлости, преименовани су у Слободне наставне активности. 
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3.3.6. ШЕСТИ РАЗРЕД 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Стицање основних појмова 

- усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу 

- савладавање садржаја програма специфичним наставним методама (индивидуализација наставе - предавањима с друкчјим - 

очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). 

- увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање потешкоћа у учењу 

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

- решавање једноставнијих задатака 

- омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности 

- пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Књижевност  

- књижевни родови и врсте и  

њихове карактеристике;  

- разумевање епских и лирских  

текстова (песничких слика, ликова,мотива...); 

  

-Одлике лирске поезије (облик-стих, рима, 

строфа) 

- Стилске фигуре: епитет, ономатопеја, 

персонификација 

- облици казивања: нарација (хронолошко 

приповедање), описивање, дијалог, монолог 

- разлике између народне и ауторске 

књижевности 

Граматика  

слушају, пишу, запажају, 

размишљају, читају, решавају 

задатке 

бира садржај, методе и облике 

рада у складу са могућностима, 

предзнањем и интересовањем 

ученика, помаже ученицима у 

раду, саветује их, охрабрује и 

мотивише за даље напредовање 

СЈ.1.1.1.      СЈ.1.1.4.  

СЈ.1.1.5.      CJ.1.1.6.  

CJ.1.2.1.      СЈ.1.2.2.  

СЈ.1.2.3.      CJ.1.2.4.  

СЈ.1.2.8.  

СЈ 1.3.1.      CJ.1.3.4.  

СЈ 1.3.5.      СЈ 1.3.10.  

CJ.1.4.1.      СЈ 1.4.2.  

CJ.1.4.4.      СЈ.1.4.5.  

СЈ.1.4.6.      CJ.1.4.7.  
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-глаголски облици(прости и сложени; лични и 

нелични; глаголски начини) 

- променљиве и непроменљиве врсте речи; 

- именичка синтагма(главни и зависни чланови) 

- главни реченични чланови и њихово 

препознавање 

- независне и зависне реченице(основни 

појмови) 

Правописна норма – писање глаголских облика; 

интерпункција у зависној реченици 

Језичка култура 

Језичке и лексичке вежбе 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

MATEMATИКА (програм допунске наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

Ученик треба да: 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој целе бројеве; 

- одреди супротан број и апсолутну вредност целог броја; 

- израчуна вредности једноставнијих бројевних израза; 

- класификује троуглове на основу њихових својстава; 

- конструише углове од 90 ° и 60° и користи њихове делове за конструкције других углова; 

- уочи одговарајуће елементе подударних троуглова; 

- утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности; 

- конструише троугао на основу задатих елемената (странице и углови); 

- примени својства троуглова у једноставнијим задацима; 

- одреди центар описане и уписане кружнице троугла; 

- правилно користи геометријски прибор; 

- прочита, запише, упореди и представи на бројевној правој рационалне бројеве у облику разломка и у децималном запису; 

- одреди супротан број и апсолутну вредност рационалног броја; 

- израчуна вредности једноставнијих бројевних израза и реши једноставну линеарну једначину и неједначину у скупу рационалних 

бројева; 

- реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину и неједначину у скупу 

рационалних бројева; 
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- прикаже податке у зависности између две величине у координатном систему (стубичасти, тачкасти и линијски дијаграм); 

- класификује четвороуглове на основу њихових својстава; 

- конструише паралелограм и трапез на основу задатих елемената (странице, углови и дијагонале четвороугла); 

- примени својства четвороуглова у једноставнијим задацима; 

- сабира и одузима векторе и користи их у реалним ситуацијама; 

- израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце или расположиву једнакост. 

 

САДРЖАЈ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА  

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

- супротан број 

- рачунске операције у 

скупу целих бројева 

- једначине и неједначине у 

скупу целих бројева 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.1.6. 

2. ТРОУГАО 

- врсте троуглова 

- углови троугла 

- конструкција троугла 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.1. 

МА.1.3.2. 

МА.1.3.6. 

3. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- рачунске операције у 

скупу рационалних бројева 

- једначине и неједначине у 

скупу рационалних бројева 

- пропорција 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 

МА.1.1.4. 

МА.1.5.4. 

4. ЧЕТВОРОУГАО 

- врсте четвороуглова 

- конструкција 

четвороуглова 

- вектори и операције са 

њима 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.2 

МА.1.3.6. 

5. ПОВРШИНА 

ТРОУГЛОВА И 

ЧЕТВОРОУГЛОВА  

- површина троуглова 

- површина четвороуглова 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.2. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.4. 

 



48 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком 

од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним 

знањем одређених садржаја из граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада 

на тексту или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима). 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИ НИВО 

INTRODUCTION  

(УВОД) 

UNIT 1: MY LIFE 

(МОЈ ЖИВОТ) 

UNIT 2: THE FUTURE 

(БУДУЋНОСТ) 

UNIT 3: TIMES AND PLACES 

(ВРЕМЕНА И МЕСТА) 

UNIT 4: CITIES (ГРАДОВИ) 

UNIT 5: EXPERIENCES 

(ИСКУСТВА) 

UNIT 6: WHAT’S UP? 

(ШТА ИМА?) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају (интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); пишу 

по диктату и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

изговарају; певају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају 

и исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

ПСТ.1.1.1.        ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3.        ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5.        ПСТ.1.1.6. 

ПСТ.1.1.7.        ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9.        ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11.      ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13.      ПСТ.1.1.14. 

ПСТ.1.1.15.      ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17.      ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.19.      ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.21.     ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.1.23. 

 

ПСТ.1.2.1.       ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3.       ПСТ.1.2.4. 

 

ПСТ.1.3.1.       ПСТ.1.3.2. 

ПСТ.1.3.3.       ПСТ. 1.3.4. 

ПСТ.1.3.5. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци – савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе. Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са 

циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
ОСНОВНИ 

НИВО 

1.СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Чланови (одређени, неодређени, сажети, 

партитивни) 

присвојни и показни детерминанти 

глаголски облици: презент, перфекат, блиско 

будуће време (aller + infinitif), скорашње прошло 

време (venir de + infinitif) 

2.ОДЕВАЊЕ 

Модални глаголи: pouvoir, vouloir, devoir 

Правилни глаголи на – ER, -RE, -IR; неправилни 

глаголи:venir, aller, connaître, voir, sortir, dormir... 

Повратни глаголи 

3.ЗАБРАНЕ 

Конструкције, примери, фразалниглаголи 

постављањепитања, упитне речи:ко, шта, колико, 

како, зашто, када, где , итд. 

Заменице у функцији директног објекта (COD) 

4.ХРАНА 

Партитивни члан, негација, прилози за количину 

5. ПОКЛОНИ 

Заједничке именице 

Прилози за време и место 

6. ПОЛИЦИЈА 

Лексика везана за истраживачку полицију 

Негација у перфекту, поред ne…pas и други облици 

негације 

имперфекат 

слушају; читају 

(интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); 

пишуподиктату и записују; 

описују и препричавају; 

усменоизлажу и изговарају; 

певају; меморишу; препознају 

и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; 

изводезакључке и дефинишу; 

анализирају и 

исправљајугрешке; 

постављајупитања, 

тражеинформације и 

објашњења; 

одговарајунапитања; 

осмишљавајуновоградиво; 

примењујусвојезнање; 

коригујугрешке и 

усавршавајутехникуизвођења; 

играјуулоге и имитирају; 

повезујуновосавећпостојећим

знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерскомраду 

излажеградивокрозпитања, 

захтеве; практичнопоказујемоделе 

(обрасце) целовитихделатности, 

пратињиховоизвођење и 

коригујегрешке; 

објашњавановеречи и изразе; 

одговаранапитањаученика, 

дајеобјашњења и обавештења; 

постављапроблем, 

водипроцесњеговогрешавања и 

вршипроверуактивностиученика у 

токупроцеса; 

повезујеновоградивосапретходним

искуствима и знањимаученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и 

користидидактичкасредства; води 

и усмераваинтеракцијскиоднос у 

учионици; мотивишеученикезарад; 

провераванаучено и оцењује; 

подстичеопштуклимуопуштености, 

уважавасвеидеје; организујепарове 

и групеученика 

ДСТ.1.1.1.  

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.3.  

ДСТ.1.1.4.  

ДСТ.1.1.5.  

ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11.  

ДСТ.1.1.12.  

ДСТ.1.1.13.  

ДСТ.1.1.14.  

ДСТ.1.1.15.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17.  

ДСТ.1.1.18.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.20.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.1.24.  

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 
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ФИЗИКА (програм допунске наставе за 6. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Организује се за ученике који градиво не савладавају у потпуности на редовним часовима, који одсуствују са наставе 

или желе да разјасне нејасноће, а све у циљу усвајања што квалитетнијег знања из дате области и предмета. 
 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1. КРЕТАЊЕ: Kретања у 

свакодневном животу. 

Mеханичко кретање; Брзина, 

пређени пут и време 
2. СИЛА: Различити 
облици међусобних 
деловања тела. Појам силе. 
Мерење силе, примери 
деловања силе 

3. МЕРЕЊЕ: Физичке 

величине и мерне јединице 

4. МАСА И ГУСТИНА: Појам 

масе и густине. Упоређивање 

густина разних тела 

5. ПРИТИСАК: Притисак 

чврстих, течних и гасовитих тела. 

Посматра, учествује у 

решавању рачунских 

задатака, изводи огледе; 

врши мерења (мерење 

дужине, запремине и 

времена); 

препознаје; анализирају; 

записују; наводе примере 

из свакодневног живота; 

израчунавају непознате 

величине; уочавају; изводе 

огледе; класификују; 

изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; 

постављају питања, траже 

информације и објашњења; 

одговарају на 

питања;осмишљавајуново 

градиво; примењују своје 

знање; коригују грешке 

Излагање градива кроз питања и 

захтеве; извођење експеримената, 

демонстрација, 

навођење ученика на правилно 

извођење закључака, 

прати извођењеогледа, 

решавање задатака и коригује 

грешке; објашњава физичке 

величине и мернејединице; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води 

процес његовог решавања и 

врши проверу активности 

ученика у току процеса; 

повезује ново градиво са 

претходним искуствима и 

знањима ученика 

ФИ.1.2.1.      ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3.      ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.1.1.      ФИ.1.1.2.  

ФИ.1.4.1.      ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3.      ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.      ФИ.1.1.3. 
Стандарди из области 
Експеримент 
ФИ.1.7.1;ФИ.1.7.2 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

БИОЛОГИЈА (програм допунске наставе за 6. разред) 
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Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и 

самопоуздање. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

1. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Грађа живих бића – спољашња и унутрашња. Грађа људског тела: 

хијерархијски низ од организма до ћелије. 

Једноћелијски организми – бактерија, амеба, ћелија квасца. 

Удруживање ћелија у колоније. Вишећелијски организми – одабрани 

примери гљива, биљака и животиња. 

Основне животне функције на нивоу организма: исхрана, дисање, 

транспорт и елиминација штетних супстанци, размножавање. 

Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и начину функционисања, 

као и сличности и разлике у обављању основних животних процеса. 

Откриће ћелије и микроскопа. 

Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма, једро, митохондрије, 

хлоропласти). 

Разлика између бактеријске, и биљне и животињске ћелије. Ћелијско 

дисање, стварање енергије, основне чињенице о фотосинтези. 

2.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, еколошке нише, адаптације, 

животне форме, трофички односи – ланци исхране. 

Абиотички и биотички фактори. Значај aбиотичких и биотичких 

фактора. Антропогени фактор и облици загађења. 

Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и полне ћелије. Пренос 

наследног материјала. 

Наследне особине (веза између гена и особина, утицај спољашње 

средине). 

Индивидуална варијабилност. 

Природна селекција на одабраним примерима. Вештачка селекција. 

Значај гајених биљака и припитомљених животиња за човека. 

користе лупу и 

микроскоп , радe на 

тексту демонстрираju 

сликом, графиком, 

шемом,  примењују 

знања, слушају; описују 

и препричавају, 

препознају и запажају; 

упоређују, класификују; 

изводе закључке и 

дефинишу; анализирају; 

постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; одговарају 

на питања; повезују ново 

са већ постојећим 

знањем  

планира, осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођава 

методе,облике и темпо 

рада спорим ученицима 

и онима,којима је 

помоћ неопходна 

БИ.1.2.1. 

БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3БИ.1.2.

4.БИ.1.2.5.  

БИ.1.2.7. 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3БИ.1.6.

4.  

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5.  

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7.  

БИ.1.4.8.  

БИ.1.3.1. 

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3. 

БИ.1.3.4.  

БИ.1.3.5.  

БИ.1.3.6. 

БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 

БИ.1.1.4. 

БИ.1.1.5.  
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4. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Постанак живота на Земљи (прве ћелије без једра, постанак ћелија са 

једром и појава вишећеличности). 

„Дрво живота” (заједничко порекло и основни принципи филогеније, 

сродност и сличност). 

Организми без једра. Организми са једром. 

Положај основних група једноћелијских и вишећелијских организама 

на „дрвету живота”. 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Обољења која изазивају, односно преносе бактерије и животиње. 

Бактерије и антибиотици. 

Путеви преношења заразних болести. 

Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди инсеката и других 

бескичмењака, тровање храном, сунчаница, топлотни удар. Превенција 

и понашање у складу са климатским параметрима. 

Последице болести зависности – алкохолизам. 

БИ.1.5.1. 

БИ.1.5.2.БИ.1.5

.3. БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5. 

И.1.5.7.  

БИ.1.5.8.   

БИ.1.5.9.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ИСТОРИЈА (програм допунске наставе за 6. разред) 

 

Циљ допунске наставе је да пружи помоћ ученицима којима је потребна помоћ у савладавњу програма и у учењу. Идентификација 

ученика за допунску наставу биће извршена по завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна активност која се 

планира уназад, што значи да је потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали.  

 

Садржаји програма 

Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

 
Основи проучавања 

прошлости 

 
Европа, средоземље и 

српске земље у раном 

средњем веку 

 
Европа, средоземље и 

српске земље у позном 

средњем веку 

 
Европа, свет и српске 

земље у раном новом 

веку 

слушају излагање наставника; описују 

и препричавају прочитано градиво; 

усмено излажу своје одговоре и 

запажања; изводе закључке и 

дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног материјала ; 

постављају питања, траже информације 

и објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске карте 

и користе историјски атлас; користе и 

тумаче аудио-визуелне изворе 

излаже градиво; објашњава нове појмове; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново градиво 

са претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; 

води и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; показује како 

се користи историјска карта и историјски 

атлас; 

ИС.1.1.1.  ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3.  ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  

ИС.1.1.9.  ИС.1.1.10.  

 

 

ИС.1.2.1.  ИС.1.2.2.  

ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4 . 

ИС.1.2.5.  ИС.1.2.6.  

ИС.1.2.7.  ИС.1.2.8.  

 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

  



54 

 

ГЕОГРАФИЈА (програм допунске наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 
ОСНОВНИ НИВО 

 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

СТАНОВНИШТВО 

 

НАСЕЉА 

 

ПРИВРЕДА 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

 

Слуша предавање, 

Прати излагање наставника, 

Препознаје географске елементе 

и појмове, 

Познаје основне појмове о 

становништву и насељима и 

уочава њихов просторни 

распоред, 

Разуме појам оријентације и 

наводи начине оријентисања, 

Описује начине представљања 

Земљине површине (глобус и 

географска карта), 

Препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте, 

Препознаје основне природне и 

друштвене одлике наше државе. 

Излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и 

оцењује; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје. 

Г.1.1.1. 

Г.1.1.2. 

Г.1.1.3. 

Г.1.3.1. 

Г.1.3.2. 

Г.1.4.1. 

Г.1.4.2. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

- проширивање и продубљивање знања, умења и вештина 

- активирање ученика и њихово оспособљавање за самообразовање 

- развијање маште и подстицање стваралачког рада 

- упућивање на самостално коришћење различитих извора сазнања 

- оспособити ученике да се самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и истраживању) и да припремају и 

излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом школом 

- припрема ученика за школско, општинско, окружно и републичко такмичење 

- развијање културе усменог и писменог изражавања и истраживачког духa 

- развијање стваралачког и критичког мишљења 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

- остваривање садржајима који су у складу са интересовањима ученика 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Граматика и правопис: 

Фонетика, морфологија, 

синтакса, лексикологија 

Писање великог слова 

Састављено и растављено 

писање речи 

Правописна решења у вези 

са гласовним променама и 

глаголским облицима 

Ортоепија 

Језичка култура: Читање и 

разумевање прочитаног 

истраживачки и самостални рад, 

поставља питања, предлаже, дискутује, 

решава задатке, самостално 

закључивање 

планира и прати рад ученика, у складу са 

интересовањима и напредовањем ученика 

одабира садржаје, одговарајућу литературу, 

облике и методе рада 

CJ.3.1.1.      CJ.3.1.2.  

CJ.3.1.3.      CJ.3.1.4.  

CJ.3.2.1.      CJ.3.2.2.  

CJ.3.2.5.      CJ.3.3.1.  

CJ.3.3.2.      CJ.3.3.4.  

CJ.3.3.6.      CJ.3.4.4.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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MATEMATИКА (програм додатне наставе за 6. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе  

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има  

- Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави  

- Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања  

- Развијање следећих способности код ученика: посматрања, асоцијације, рачунања, апстрактног мишљења, логичког резоновања, 

прецизног записивања и изражавања 

 

 

САДРЖАЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

- сложенији изрази у скупу 

целих бројева 

- проблемски задаци у скупу 

целих бројева 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.1.1. 

МА.3.2.5. 

2. ТРОУГАО 

- конструкција троугла 

- доказ теорема везаних за 

троугао 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 

3. РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

- сложенији изрази у скупу 

рационалних бројева 

- ред вршења рачунских 

операција у скупу 

рационалних бројева 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.1.1. 

МА.3.2.5. 

МА.3.5.4. 

4. ЧЕТВОРОУГАО 

- доказивање особина 

четвороуглова 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.2. 

МА.3.3.6. 
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5. ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА  

- површина равних фигура 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.2. 

МА.3.4.1. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

ФИЗИКА (програм додатне наставе за 6. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире своја знања и вештинe из наставних области 

у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој 

логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

1. КРЕТАЊЕ: Кретање у свакодневном животу; 

Релативна брзина праволинијског кретања, Средња 

брзина; Графичко приказивање пређеног пута и брзине у 

зависности од времена 

 

2. СИЛА: Резултујућа сила која делује на тело 

Колинеарне силе. Решавање проблема истезање еластичне 

опруге (динамометра) и тежине тега, односно 

калибрисање опруге. 

 

3. МЕРЕЊЕ: Aпсолутна и релативна грешка мерења. 

Резултат мерења, записивање резултата мерења 

(таблично, графички). 

 

4. МАСА И ГУСТИНА Решавање проблема у којима се 

користе величине (маса, тежина, густина) 

 

Слушање, посматрање, 

запажање, вежбање, 

стваралачко писање 

реферата, истраживачки 

рад, самостално извођење 

огледа, самостално 

доношење закључака 

на основу изведених 

огледа; врше мерења; 

решавање рачунских и 

графичких задатака 

Излагање, извођење 

експеримената, 

демонстрација, навођење 

ученика на правилно 

извођење закључака; 

упућивањеученика на 

читање стручне 

литературе, поставља 

проблем, води процес 

његовог решавања и 

врши проверу 

активности ученика у 

току процеса; 

мотивише ученике за 

рад; упућује на 

коришћење 

симулација на 

рачунару 

 
 
 
 
 

ФИ3.4.1;ФИ2.6.3 

ФИ2.6.1;ФИ2.1.1 

ФИ2.1.2;ФИ2.6.1 

ФИ2.6.2;ФИ2.6.3 

ФИ3.4.1;ФИ3.4.3 

ФИ.3.3.3.;ФИ.3.3.1 

ФИ2.1.1;ФИ2.1.5 

ФИ2.6.1;ФИ3.1.3 

ФИ3.1.4;ФИ2.1.6 

ФИ2.4.1;ФИ2.4.3 

ФИ2.6.1 

Стандарди из области 

Математичке основе 

физике: 
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5. ПРИТИСАК Хидростатички притисак (принцип 

рада водовода, фонтане). Кретање тела у флуидима 

(кретање подморнице, ваздушног балона). Примена 

Паскаловог закона. Хидраулична преса. 

Тестови са школских, општинских и 

републичких такмичења 

ФИ.2.6.1; ФИ.2.6.3. 

Експеримент: 

ФИ.3.7.1; ФИ.3.7.2 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

ИСТОРИЈА (програм додатне наставе за 6. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања.  
 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Основи проучавања 

прошлости 

 
Европа, средоземље и 

српске земље у раном 

средњем веку 

 
Европа, средоземље и 

српске земље у позном 

средњем веку 

 
Европа, свет и српске 

земље у раном новом 

веку 

слушају излагање наставника; 

описују и препричавају прочитано 

градиво; усмено излажу своје 

одговоре и запажања; изводе 

закључке и дефинишу одговоре на 

основу прочитаног/саслушаног 

материјала ; постављају питања, 

траже информације и објашњења; 

одговарају на питања; осмишљавају 

ново градиво; примењују своје 

знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске 

карте и користе историјски атлас; 

користе и тумаче аудио-визуелне 

изворе 

 
излаже градиво; објашњава нове 

појмове; одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново 

градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; проверава 

научено и оцењује; показује како се 

користи историјска карта и историјски 

атлас 

 
ИС.3.1.1.  ИС.3.1.2.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.4.  

ИС.3.1.5.  ИС.3.1.6.   
 

 
ИС.3.2.1.  ИС.3.2.2.  

ИС.3.2.3.  ИС.3.2.4 

. ИС.3.2.5.  

ИС.3.2.6.  ИС.3.2.7.   
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• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

БИОЛОГИЈА (програм додатне наставе за 6. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 
 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности ученика 
Активности 

наставника 
Напредни ниво 

1. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Грађаживихбића – спољашња и унутрашња. Грађаљудскогтела: 

хијерархијскинизодорганизмадоћелије. 

Једноћелијскиорганизми – бактерија, амеба, ћелијаквасца. 

Удруживањећелија у колоније. Вишећелијскиорганизми – 

одабранипримеригљива, биљака и животиња. 

Основнеживотнефункцијенанивоуорганизма: исхрана, дисање, 

транспорт и елиминацијаштетнихсупстанци, размножавање. 

Разлике у грађибиљака, гљива и животиња и начинуфункционисања, 

као и сличности и разлике у обављањуосновнихживотнихпроцеса. 

Открићећелије и микроскопа. 

Основнаграђаћелије (мембрана, цитоплазма, једро, митохондрије, 

хлоропласти). 

Разликаизмеђубактеријске, и биљне и животињскећелије. Ћелијско 

дисање, стварањеенергије, основнечињенице о фотосинтези. 

2.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Популација, станиште, екосистем, еколошкенише, адаптације, 

животнеформе, трофичкиодноси – ланциисхране. 

Абиотички и биотичкифактори. Значајaбиотичких и биотичких 

фактора. Антропогенифактор и облицизагађења. 

Угрожавањеживихбића и њиховазаштита. 

3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Наследниматеријал (ДНК, гени). Телесне и полнећелије. Пренос 

наследногматеријала. 

Наследнеособине (везаизмеђугена и особина, утицајспољашње 

средине). 

практична примена 

знања –израда  

презентација, 

демонстрација 

графиком или шемом 

, анализирају, 

самостално изводе 

закључке, упоређују- 

примењују знање, 

самостално проналазе 

нове изворе знања, 

проширују постијеће 

знање, развијају 

сарадничке односе и 

критичко мишљење 

планира, 

осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођав

а методе, облике и 

темпо рада 

надареним 

ученицима 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2.БИ.3.2.4. 

БИ.3.2.5.  

БИ.3.2.6.  

БИ.3.2.7.  

БИ.3.2.8.БИ.3.6.1.

БИ.3.6.2.БИ.3.6.3.    

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5.БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3. 

БИ.3.4.4.  

БИ.3.4.5. 

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7. 

БИ.3.4.8.  

БИ.3.3.1. 

БИ.3.3.3.  

БИ.3.3.4. 

БИ.3.3.5.  

БИ.3.3.6.  

БИ.3.1.4. 

БИ.3.1.5.  

БИ.3.5.1.   

БИ.3.5.2.  

БИ.3.5.6.  
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Индивидуалнаваријабилност. 

Природнаселекцијанаодабранимпримерима. Вештачкаселекција. 

Значајгајенихбиљака и припитомљенихживотињазачовека. 

4. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

ПостанакживотанаЗемљи (првећелијебезједра, постанакћелијаса 

једром и појававишећеличности). 

„Дрвоживота” (заједничкопорекло и основнипринципифилогеније, 

сродност и сличност). 

Организмибезједра. Организмисаједром. 

Положајосновнихгрупаједноћелијских и вишећелијскихорганизама 

на „дрветуживота”. 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Обољењакојаизазивају, односнопреносебактерије и животиње. 

Бактерије и антибиотици. 

Путевипреношењазаразнихболести. 

Повреде и првапомоћ: повредекоже, убодиинсеката и другихбескичмењака, 

тровањехраном, сунчаница, топлотниудар. Превенција и понашање у 

складусаклиматскимпараметрима. 

Последицеболестизависности – алкохолизам. 

 

 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Изборни предмети за шести разред: Чувари природе, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар и Свакодневни живот у 

прошлости, преименовани су у Слободне наставне активности. 

  



61 

 

 

3.3.7. СЕДМИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 7. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Стицање основних појмова 

- усвајање наставних садржаја предвиђених планом и програмом на основном нивоу 

- савладавање садржаја програма специфичним наставним методама (индивидуализација наставе - предавањима с друкчјим -   

очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). 

- увежбавање и понављање стечених знања и вештина и давање упутстава за савладавање потешкоћа у учењу 

- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

- решавање једноставнијих задатака 

- омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако и практичним делом градива у оквиру својих могућности 

- пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандард

и Активности ученика Активности наставника 

Књижевност  

- књижевни родови и врсте и  

њихове карактеристике;  

- разумевање епских и лирских  

текстова (песничких слика, ликова,мотива...); 

  

-Одлике лирске поезије (облик-стих, рима, строфа) 

- Стилске фигуре: епитет, ономатопеја, персонификација 

- облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), 

описивање, дијалог, монолог 

- разлике између народне и ауторске књижевности 

Граматика  

-глаголски облици(прости и сложени; лични и нелични; 

глаголски начини) 

слушају, пишу, запажају, 

размишљају, читају, 

решавају задатке, усвајају 

правила, повезују градиво, 

истражују, обогаћују 

говорну културу, усвајају 

правилан изговор и облик 

речи, процењују свој рад и 

врше евалуацију часа 

бира садржај, методе и облике рада 

у складу са могућностима, 

предзнањем и интересовањем 

ученика, помаже ученицима у 

раду, саветује их, охрабрује и 

мотивише за даље напредовање, 

излаже, разговара, мотивише, 

објашњава, вреднуje ученике и 

врши евалуацију 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.2 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.5. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.1.3.10. 

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.3.7. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.3.14. 

СЈ.1.3.12. 
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- променљиве и непроменљиве врсте речи; 

- именичка синтагма(главни и зависни чланови) 

- главни реченични чланови и њихово препознавање 

- независне и зависне реченице(основни појмови) 

Правописна норма – писање глаголских облика; 

интерпункција у зависној реченици 

Језичка култура 

- Језичке и лексичке вежбе 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

MATEMATИКА (програм допунске наставе за 7. разред) 

Циљеви и задаци: 

Ученик треба да: 

- израчуна степен реалног броја и квадратни корен потпуног квадрата и примени одговарајућа својства операција; 

- одреди бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; 

- одреди приближну вредност реалног броја и процени апсолутну грешку; 

- нацрта график функције; 

- примени Питагорину теорему у рачунским и конструктивним задацима; 

- правилно користи геометријски прибор; 

- трансформише збир, разлику и производ полинома; 

- примени формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 

- растави полином на чиниоце (користећи дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и разлику квадрата); 

- примени својства страница, углова и дијагонала многоугла; 

- израчуна површину многоугла користећи обрасце или разложиву једнакост; 

- конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

- примени својства централног и периферијског угла у кругу; 

- израчуна обим и површину круга и његових делова; 

- преслика дати геометријски објекат ротацијом; 

- одређује средњу вредност, медијану и мод. 

 

Садржаји програма Начин реализације Стандарди 
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Активности ученика Активности наставника 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

- степеновање 

- кореновање 

- израчунавање средње 

вредности 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.2.2.2. 

2. ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 

- примена Питагорине 

теореме 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.2. 

МА.1.4.4. 

3. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

- полиноми 

- трансформација полинома 

- рачунске операције са 

полиномима 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.2.2. 

МА.1.2.3. 

4. МНОГОУГАО 

- углови и дијагонала 

многоугла 

- површина многоугла 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.2.3.1 

МА.2.3.2. 

5. КРУГ 

- круг и делови круга 

- обим и површина круга и 

његових делова 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима, правилно коришћење 

геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.3.3. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљеви и задаци – савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе. Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са 

циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 
Основни 

ниво 

1. ТАКМИЧЕЊА 

Описни придеви, именице које се односе на 

СПОРТ/ПРИПРЕМЕ ЗА СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Простифутур, прилошкеодредбезавреме,  

2.СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Глаголскиоблици: презент, блископрошловреме и 

тренутнипрезент 

3.ПЛАНОВИ 

Креирањепланова, 

Прилошкеодредбезанамеру, 

Компаратив и суперлативименица, придева и прилога 

4.РАЗМЕНА МИШЉЕЊА/ИНФОРМАЦИЈА 

Прошлиглагослиоблици 

Индиректниговор 

5.РАСПУСТ 

Вокабуларвезанзапутовања, посао, планове, предлоге 

Кондиционалпрезента 

6.ПУТОВАЊЕ У НЕКУ ФРАНКОФОНУ ЗЕМЉУ 

Мушки и женскиродименица и придевавезанихза 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Предлозизаместо 

Описивањенекедржаве; њенеосновнекарактеристике 

слушају; читају 

(интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); 

пишу по диктату и записују; 

описују и препричавају; 

усмено излажу и изговарају; 

певају; меморишу; препознају 

и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; 

изводе закључке и дефинишу; 

анализирају и исправљају 

грешке; постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново 

градиво; примењују своје 

знање; коригују грешке и 

усавршавају технику 

извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са 

већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе 

ученика 

ДСТ.1.1.1.  

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.3.  

ДСТ.1.1.4.  

ДСТ.1.1.5.  

ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11.  

ДСТ.1.1.12.  

ДСТ.1.1.13.  

ДСТ.1.1.14..  

ДСТ.1.1.15.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17.  

ДСТ.1.1.18.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.20.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.3.4.  

ДСТ.1.3.5.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком 

од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним 

знањем одређених садржаја из граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада 

на тексту или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима). 
 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: PAST AND PRESENT 

(ПРОШЛОСТ И САДАШЊОСТ) 

UNIT 2: FAME AND FORTUNE  

(СЛАВА И БОГАТСТВО) 

UNIT 3: HEALTH AND 

SAFETY  

(ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ) 

UNIT 4: HEROES (ХЕРОЈИ) 

UNIT 5: OUR ENVIRONMENT 

(НАША ЖИВОТНА СРЕДИНА) 

UNIT 6: RELATIONSHIPS 

(ОДНОСИ) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају 

(интерпретативно и изражајно, 

и читање у себи); пишу по 

диктату и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

изговарају; певају; меморишу; 

препознају и запажају; 

упоређују, сортирају и 

класификују; изводе закључке 

и дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; 

постављају питања, траже 

информације и објашњења; 

одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; 

коригују грешке и усавршавају 

технику извођења; играју 

улоге и имитирају; повезују 

ново са већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и 

оцењује; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе 

ученика 

ПСТ.1.1.1.        ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3.        ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5.        ПСТ.1.1.6. 

ПСТ.1.1.7.        ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9.        ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11.      ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13.      ПСТ.1.1.14. 

ПСТ.1.1.15.      ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17.      ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.19.      ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.21.     ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.1.23. 

 

ПСТ.1.2.1.       ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3.       ПСТ.1.2.4. 

 

ПСТ.1.3.1.       ПСТ.1.3.2. 

ПСТ.1.3.3.       ПСТ. 1.3.4. 

ПСТ.1.3.5. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 
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ФИЗИКА (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Организује се за ученике који градиво не савладавају у потпуности на редовним часовима, који одсуствују са 

наставе или желе да разјасне нејасноће а циљеви и задаци су везани за усвајања што квалитетнијег знање из дате 

области и предмета. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ:   

Равномерно променљиво  
праволинијско кретање; 
Њутнови закони 

Посматрају, учествују у 
решавању рачунских задатака, 
изводе огледе, врше мерења,  
закључују, одговарају на 
питања, препознају, 
анализирају, питају, записују, 
наводе примере, израчунавају 
непознате величине, уочавају  

Поставља задатке, усмерава, сугерише, 
упућује да повежу стечено знање са 
новим садржајима, изводи и 
демонстрира једноставне огледе и  
буди радозналост код ученика, додатно 
објашњава, илуструје, излаже градиво 
кроз питања и захтеве, наводи ученике 
на правилно извођење закључака, 
прати извођење огледа, решавање 
задатака и коригује грешке; објашњава 
физичке величине и мерне јединице; 
одговара на питања ученика, даје 
објашњења и обавештења; поставља 
проблем, води  процес његовог 
решавања и врши проверу  активности 
ученика у току процеса; повезује ново 
градиво са претходним искуствима и 
знањима ученика 

ФИ. 1.2.1; ФИ. 1.2.2. 
ФИ .1.2.3; ФИ. 1.4.4 
ФИ.1.1.1; ФИ.1.2.1 
ФИ.2.4.1; ФИ.2.4.3 
ФИ.2.5.1; ФИ.2.5.3 
ФИ.1.5.1; ФИ.1.5.2 
Стандарди из области  
Експеримент: 

ФИ.1.7.1, ФИ.1.7.2 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ:  

Гравитациона сила, тежина 

тела, сила трења; Слободан пад 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА: 
Полуга и  њена примена; Сила 
потиска; Архимедов закон 

4. МЕХАНИЧКИ РАД,   

ЕНЕРГИЈА И СНАГА 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ:   

Температура, мерење 

температуре; Агрегатна стања 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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БИОЛОГИЈА (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и 

самопоуздање. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
основниниво 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Улогаи значајједра у метаболизмућелије. Деобаћелије(хромозоми, 

настајањетелесних и полнихћелија). 

ДНК и појамгена (алел, генотип,фенотип) 

ПрвоМенделовоправило, крвнегрупе, трансфузија и  

трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести.  

Животнициклусибиљака и животиња. Сменагенерација. Једнополни и 

двополниорганизми. Значај и улогаполногразмножавања. 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Основнипринципиорганизацијеживихбића. Појамсиметрије – 

типичнипримерикодједноћелијских и вишећелијских 

организама; биолошкизначај. 

Симетрија, цефализација и сегментацијакодживотиња. 

Присуство/одсуствобиљнихоргана, (симетрија и сегментацијакодбиљака). 

Ћелијесаспецифичномфункцијом: мишићне, крвне, нервне, 

ћелијезатварачице... 

Грађа и улогаткива, органа, органскихсистема и 

значајзафункционисањеорганизма. 

Компаративнипрегледграђеглавнихгрупабиљака, гљива и животиња – 

сличности и разлике у 

обављањуосновнихживотнихпроцесанаметодскиодабранимпредставницима. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Основнипринциписистематике (КарлЛине, биномнаноменклатура). 

Приказразноврсностиживотакрозосновнесистематскекатегориједонивоакола 

и класе. 

Доказиеволуције, фосили и тумачењефилогенетскихнизова (предачке и 

потомачкеформе, прелазнифосили). 

4.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Састав и структурапопулација. Популационадинамика (природниприраштај 

радe на тексту 

демонстрираjу 

сликом, 

графиком, 

шемом,  

примењују 

знања, слушају; 

описују и 

препричавају, 

препознају и 

запажају; 

упоређују, 

класификују; 

изводе закључке 

и дефинишу; 

анализирају; 

постављају 

питања, траже 

информације и 

објашњења; 

одговарају на 

питања; повезују 

ново са већ 

постојећим 

знањем  

планира, 

осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођав

а методе,облике и 

темпо рада спорим 

ученицима и 

онима,којима је 

помоћ неопходна 

БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3. БИ.1.3.4.  

БИ.1.3.5.  

БИ.1.3.6. БИ.1.3.8. 

БИ.1.3.9. БИ.1.3.10.  

БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. 

БИ.1.2.3. БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. БИ.1.2.7.  

БИ.1.6.1.БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3.  БИ.1.6.4.  

 

БИ.1.1.4. БИ.1.1.5. 

БИ.1.3.8. БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10.  

БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.3. БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5.  

БИ.1.4.6. БИ.1.4.7.  

БИ.1.4.8.  

БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5.  

БИ.1.5.7. БИ.1.5.8.   

БИ.1.5.9.  
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и миграције). 

Абиотичкифактори и биотичкиодносикаочиниоциприроднеселекције 

(адаптације). 

Мрежеисхране. Животнеобласти. Конвергенција и 

дивергенцијаживотнихформи. Заштитаприроде. Заштитабиодиверзитета. 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Примеринаследнихболести. 

Особине и грађавируса. Болестиизазваневирусима. Имунитет,вакцине. 

Пулс и крвнипритисак. 

Првапомоћ: повредекрвнихсудова (практичанрад). 

Принципиуравнотеженеисхране и поремећаји у исхрани. 

Значајправилногчувања, припреме и хигијененамирница; тровањехраном. 

Промене у адолесценцији. 

Здравистиловиживота (сан, кондиција, итд). Последицеболестизависности – 

наркоманија. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ИСТОРИЈА (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљ допунске наставе је да пружи помоћ ученицима којима је потребна помоћ у савладавњу програма и у учењу. Идентификација 

ученика за допунску наставу биће извршена по завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна активност која се 

планира уназад, што значи да је потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали.  

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

Основи проучавања 

прошлости 

Европа, свет, српске 

државе и народ на почетку 

индустријског доба (до 

средине XIX века) 

Европа, свет, српске 

државе и народ у другој 

половини XIXвека 

Европа, свет, српске 

државе и народ на почетку 

XX века 

слушају излагање наставника; описују 

и препричавају прочитано градиво; 

усмено излажу своје одговоре и 

запажања; изводе закључке и 

дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног материјала ; 

постављају питања, траже информације 

и објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске карте 

и користе историјски атлас; користе и 

тумаче аудио-визуелне изворе 

излаже градиво; објашњава нове појмове; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново градиво 

са претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; 

води и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; показује како 

се користи историјска карта и историјски 

атлас 

ИС.1.1.1.  ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3.  ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  

ИС.1.1.9.  ИС.1.1.10.  

 

 

ИС.1.2.1.  ИС.1.2.2.  

ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4 . 

ИС.1.2.5.  ИС.1.2.6.  

ИС.1.2.7.  ИС.1.2.8.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ГЕОГРАФИЈА (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад. 
 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

1. Регионална географија 

2. Географске регије Европе 

3. Азија 

4. Африка 

5. Северна Америка 

6. Јужна Америка 

7. Аустралија и Океанија 

8. Поларне области 

 

Слуша предавање, 

Прати излагање наставника, 

Препознаје географске 

елементе и појмове, 

Познаје основне појмове о 

становништву и насељима и 

уочава њихов просторни 

распоред, 

уз помоћ географске карте 

издваја географске регије на 

Земљи; анализира принципе 

регионализације;објашњава 

величине и границе 

појединих географских 

регија. 

Препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте, 

Препознаје основне 

природне и друштвене 

одлике наше државе и 

држава света. 

Излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и 

оцењује; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје. 

Г.1.1.3. 

Г.1.3.1. 

Г.1.3.2. 

Г.1.4.1. 

Г.1.4.2. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ХЕМИЈА (програм допунске наставе за 7. разред) 

 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 

 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

АТОМИ – НАЈМАЊЕ 

ЧЕСТИЦЕ ХЕМИЈСКИХ 

ЕЛЕМЕНАТА 

 

АТОМИ, МОЛЕКУЛИ И ЈОНИ 

ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ 

 

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ 

СМЕШЕ 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА.СОЛИ. 

Ученици се упознају са 

новим предметом,као и 

лабораторијом.Уз помоћ 

наставника покушавају да 

савладају лабораторијским 

прибором и 

посуђем.Слушају и записују 

важне информације,формуле 

и хемијске реакције.Усмено 

излажу,препознају и 

повезују научено. изводе 

закључке и дефинишу, 

анализирају. Постављају 

питања, траже информације 

и објашњења; одговарају на 

питања; Осмишљавају ново 

градиво; примењују своје 

знање; усавршавају  технику 

извођења огледа. повезују 

ново савећ постојећим 

знањем 

Наставнк ученике упознаје са 

новим предметом ,као и са 

условима у лабораторији и 

радом са лабораторијским 

прибором и посуђем.Излаже 

градиво кроз питања,захтеве; 

практично показујемоделе,пише 

формуле и хемијске реакције. 

прати њихово рад и коригује 

грешке; одговара на питања 

ученика,даје објашњења и 

обавештења;поставља проблем, 

води процесњеговог решавања и 

вршипроверу активности 

ученика утоку процеса; повезује 

новоградиво са претходним 

искуствима и знањима ученика. 

води и усмерава интеракцијски 

однос уучионици; мотивише 

ученике зарад; проверава 

научено и оцењује; 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.12, 

ХЕ.1.5.1, 

ХЕ.1.6.1,ХЕ.1.6.2; 

 ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, 

ХЕ.1.1.3,ХЕ.1.1.4,ХЕ.1.1.8, 

ХЕ.1.1.9,ХЕ.1.1.10 

ХЕ.1.2.4; ХЕ.1.2.6; 

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8; 

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, 

ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.8;ХЕ.1.1.1, 

ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, 

ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6, 

ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 7. разред) 

Циљеви и задаци: 

- проширивање и продубљивање знања, умења и вештина 

- активирање ученика и њихово оспособљавање за самообразовање 

- развијање маште и подстицање стваралачког рада 

- упућивање на самостално коришћење различитих извора сазнања 

- оспособити ученике да се самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и истраживању) и да припремају и 

излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом школом 

- припрема ученика за школско, општинско, окружно и републичко такмичење 

- развијање културе усменог и писменог изражавања и истраживачког духa 

- развијање стваралачког и критичког мишљења 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

- остваривање садржаја који су у складу са интересовањима ученика 

 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

Граматика и правопис: 

фонетика, морфологија и 

синтакса; конгруенција; 

практична примена 

правописних правила, 

ортоепија, лексикологија 

Књижевност: 

књижевнотеоријски 

појмови, књижевни родови 

и врсте; стилске фигуре, 

версификација 

истраживачки и самостални рад, 

поставља питања, предлаже, дискутује, 

решава задатке, самостално 

закључивање 

планира и прати рад ученика, у складу са 

интересовањима и напредовањем ученика 

одабира садржаје, одговарајућу литературу, 

облике и методе рада 

CJ.3.1.1.      CJ.3.1.2.  

CJ.3.1.3.      CJ.3.1.4.  

CJ.3.2.5.      CJ.3.3.1.  

CJ.3.3.2.      CJ.3.3.3.  

CJ.3.3.4.      CJ.3.3.5.  

CJ.3.3.6.      CJ.3.4.1.  

CJ.3.4.2.      CJ.3.4.3.  

 CJ.3.4.4.     CJ.3.4.5.  
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MATEMATИКА (програм додатне наставе за 7. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе  

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има  

- Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави  

- Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања  

- Развијање следећих способности код ученика: посматрања, асоцијације, рачунања, апстрактног мишљења, логичког резоновања, 

прецизног записивања и изражавања 

 

Садржај 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

1. РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

- ирационални бројеви 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у 

часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, 

мотивише, координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.2.2. 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

- примена Питагорине теореме 

на геометријске фигуре 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у 

часу, правилно коришћење 

геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, 

мотивише, координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.2. 

МА.3.4.2. 

3. РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

- полиноми, растављање на 

чиниоце 

- квадрат бинома и тринома 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у 

часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, 

мотивише, координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.2.2. 

МА.3.2.3. 

4. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРИКАЗИВАЊЕ 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у 

часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, 

мотивише, координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.5.1. 

МА.3.5.2. 

МА.3.5.4. 

МА.3.2.4. 

5. КРУГ 

- проблемски задаци са кругом 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у 

часу, правилно коришћење 

геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, сугерише, 

поставља проблем, подстиче, дискутује, анализира, 

мотивише, координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.3. 

МА.3.4.1. 
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Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире своја знања и вештинe из наставних области у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. Додатним радом се обухватају 

ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања 

и вештина. 
 
 

садржаји програма 

начин реализације 

стандарди 

активности ученика активности наставника 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ: Примена Њутнових закона 
динамике; Решавање проблема кретања тела са 
константним убрзањем; Графичко решавање 
проблема код равномерно променљивог кретања 
2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ; 
СИЛА ТРЕЊА: Различити облици кретања под 
дејством силе теже; Кеплерови закони. Кретање 
планета 
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА: Решавање проблема везаних 
за слагање и разлагање сила и равнотежу; Примена 
полуге; Тела на стрмој равни; Архимедов закон и 
примена  
4. МЕХАНИЧКИ РАД, ЕНЕРГИЈА И СНАГА: 
Принцип рада простих машина; Закон одржања 
енергије; Симулације кинетичке и потенцијалне 
енергије 
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ: Топлотна равнотежа; 
Одређивање специфичног топлотног капацитета  
Тестови са општинских, окружних и 
републичких  такмичења 

Слушање, посматрање, 

запажање, вежбање, 

стваралачко писање 

реферата, истраживачки 

рад, самостално извођење 

огледа, самостално 

доношење закључака на 

основу изведених огледа 

Излагање, извођење 

експеримената, демонстрација, 

навођење ученика на правилно 

извођење закључака, 

упућивање ученика на читање 

стручне литературе;  
поставља проблем, води 
процес његовог решавања и 
врши проверу активности 
ученика у току процеса; 
мотивише ученике за рад; 
упућује на коришћење 
симулација на рачунару 

ФИ.3.2.1; 

ФИ.3.1.2  

ФИ.3.2.1; 

ФИ.3.1.1  

ФИ.3.1.2; 

ФИ.2.4.1  

ФИ.2.4.3; 

ФИ.2.5.1  

ФИ.2.5.3; 

ФИ.3.5.1  

ФИ.3.5.2  
Стандарди из 
области  
Експеримент:   

ФИ.2.7.2; 
ФИ.2.7.1;  
ФИ.3.7.1; 
ФИ.3.7.2 
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ХЕМИЈА (програм додатне наставе за 7. разред) 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника Напредниниво 

ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 

 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

АТОМИ – НАЈМАЊЕ ЧЕСТИЦЕ 

ХЕМИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

 

АТОМИ, МОЛЕКУЛИ И ЈОНИ ИЗГРАЂУЈУ 

СУПСТАНЦЕ 

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА.СОЛИ. 

Ученици се упознају са новим 

предметом,као и лабораторијом.Уз 

помоћ наставника покушавају да 

савладају лабораторијским 

прибором и посуђем.Слушају и 

записују важне 

информације,формуле и хемијске 

реакције.Усмено излажу,препознају 

и повезују научено. изводе закључке 

и дефинишу, анализирају. 

Постављају питања, траже 

информације и објашњења; 

одговарају на питања; Осмишљавају 

ново градиво; примењују своје 

знање; усавршавају  технику 

извођења огледа. повезују ново 

савећ постојећим знањем 

Наставнк ученике упознаје са 

новим предметом ,као и са 

условима у лабораторији и 

радом са лабораторијским 

прибором и посуђем.Излаже 

градиво кроз питања,захтеве; 

практично 

показујемоделе,пише формуле 

и хемијске реакције. прати 

њихово рад и коригује грешке; 

одговара на питања 

ученика,даје објашњења и 

обавештења;поставља проблем, 

води процесњеговог решавања 

и вршипроверу активности 

ученика утоку процеса; 

повезује новоградиво са 

претходним искуствима и 

знањима ученика. води и 

усмерава интеракцијски однос 

уучионици; мотивише ученике 

зарад; проверава научено и 

оцењује; 

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.6.3; 

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.2, 

ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.5, 

ХЕ.2.1.7, ХЕ.3.6.3, 

ХЕ.3.6.4. ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.2.1.4; ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.2; ХЕ.2.2.3;  

ХЕ.3.2.2; ХЕ.3.2.3; 

ХЕ.3.2.4; ХЕ.3.2.6. 

ХЕ.2.1.2; ХЕ.3.1.2, 

ХЕ.3.1.4ХЕ.2.1.1, 

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4; 

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.3 

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, 

ХЕ.2.2.2; ХЕ.3.1.4. 

ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.12 
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БИОЛОГИЈА (програм додатне наставе за 7. разред) 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Напредниниво 

1. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Улога и значај једра у метаболизму ћелије. Деоба ћелије (хромозоми, настајање 

телесних и полнихћелија). 

ДНК и појам гена (алел, генотип,фенотип) 

Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и  

трансплантација. 

Наслеђивање пола. 

Наследне болести.  

Животнициклусибиљака и животиња. Сменагенерација. Једнополни и 

двополниорганизми. Значај и улогаполногразмножавања. 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Основни принципи организације живих бића. Појам симетрије – типични примери 

код једноћелијских и вишећелијских  

организама; биолошки значај. 

Симетрија, цефализација и сегментација код животиња. Присуство/одсуство 

биљних органа, (симетрија и сегментација код биљака). 

Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, крвне, нервне, ћелије затварачице... 

Грађа и улога ткива, органа, органских система и значај за функционисање 

организма. 

Компаративнипрегледграђеглавнихгрупабиљака, гљива и животиња – сличности и 

разлике у 

обављањуосновнихживотнихпроцесанаметодскиодабранимпредставницима. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

Основни принципи систематике (Карл Лине, биномна номенклатура). Приказ 

разноврсности живота кроз основне систематске категорије до нивоа кола и класе. 

Доказиеволуције, фосили и тумачењефилогенетскихнизова (предачке и 

потомачкеформе, прелазнифосили). 

4.ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

Састав и структура популација. Популациона динамика (природни прираштај и 

миграције). 

Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци природне селекције 

(адаптације). 

практична 

примена знања –

израда  

презентација, 

демонстрација 

графиком или 

шемом , 

анализирају, 

самостално изводе 

закључке, 

упоређују- 

примењују знање, 

самостално 

проналазе нове 

изворе знања, 

проширују 

постијеће знање, 

развијају 

сарадничке односе 

и критичко 

мишљење 

планира, 

осмишљава, 

објашњава, 

упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, 

сарађује, 

координира, 

води, 

конкретизује 

дата 

упуства,прилаго

ђава методе, 

облике и темпо 

рада надареним 

ученицима 

БИ.3.3.1. 

БИ.3.3.3.  

БИ.3.3.4. 

БИ.3.3.5.  

БИ.3.3.6.  

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2.  

БИ.3.2.4. 

БИ.3.2.5.      

БИ.3.2.6. 

БИ.3.2.7. 

БИ.3.2.8. 

БИ.3.6.1. 

БИ.3.6.2. 

БИ.3.6.3. 

БИ.3.6.4.БИ.3.6.

5.  

БИ.3.1.4. 

БИ.3.1.5.БИ.3.3.

5. БИ.3.3.6.  

БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3. 

БИ.3.4.4. 

БИ.3.4.5.   

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7БИ.3.4.

8.  

БИ.3.5.1.   

БИ.3.5.2. 

БИ.3.5.6.  
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Мреже исхране. Животнеобласти. Конвергенција и дивергенцијаживотнихформи. 

Заштитаприроде. Заштитабиодиверзитета. 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Примери наследних болести. 

Особине и грађа вируса. Болести изазваневирусима. Имунитет,вакцине. 

Пулс и крвни притисак. 

Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан рад). Принципи уравнотежене 

исхране и поремећаји у исхрани. 

Значај правилног чувања, припреме и хигијене намирница; тровање храном. 

Промене у адолесценцији. 

Здравистиловиживота (сан, кондиција, итд). Последицеболестизависности – 

наркоманија. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ИСТОРИЈА (програм додатне наставе за 7. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања. 
 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

Основи проучавања 

прошлости 

Европа, свет, српске државе 

и народ на почетку 

индустријског доба (до 

средине XIX века) 

Европа, свет, српске државе 

и народ у другој половини 

XIXвека 

Европа, свет, српске државе 

и народ на почетку XX века 

слушају излагање наставника; 

описују и препричавају прочитано 

градиво; усмено излажу своје 

одговоре и запажања; изводе 

закључке и дефинишу одговоре на 

основу прочитаног/саслушаног 

материјала; постављају питања, 

траже информације и објашњења; 

одговарају на питања; осмишљавају 

ново градиво; примењују своје 

знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске 

карте и користе историјски атлас; 

користе и тумаче аудио-визуелне 

изворе 

излаже градиво; објашњава нове 

појмове; одговара на питања ученика; 

даје објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново 

градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; проверава 

научено и оцењује; показује како се 

користи историјска карта и историјски 

атлас 

ИС.3.1.1.  ИС.3.1.2.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.4.  

ИС.3.1.5.  ИС.3.1.6.   

 

 
ИС.3.2.1.  ИС.3.2.2.  

ИС.3.2.3.  ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.5.  ИС.3.2.6.  

ИС.3.2.7. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ГЕОГРАФИЈА (програм додатне наставе за 7. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Додатна настава се организује за ученике који у редовној настави географије постижу истакнуте резултате у неком од програмско-

тематских подручја. Циљеви и задаци наставе су, првенствено, јачање мотивисаности за учење и заинтересованости за географију 

као науку. Настава је оријентисана на развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика и припрему ученика за учешће 

на такмичењима и припрему за даље учење у средњој школи. 
 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 
напредни 

ниво 

1. Регионална географија 

 

2. Географске регије Европе 

 

3. Азија 

 

4. Африка 

 

5. Северна Америка 

 

6. Јужна Америка 

 

7. Аустралија и Океанија 

 

8. Поларне области 

Доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница - објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте; 

Објашњава физичко-географске законитости у 

географском омотачу (климатску и 

биогеографску зоналност) и наводи мере за 

његову заштиту, обнову и унапређивање; 

Објашњава утицај природних и друштвених 

фактора на развој и размештај становништва и 

насеља као и привреде; 

Објашњава географске везе (просторне и 

каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји географске регије. 

Излаже градиво кроз питања, захтеве, 

тестове; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, прати 

њихово извођење и коригује грешке; 

одговара на питања ученика, даје објашњења 

и обавештења; поставља проблем, води 

процес његовог решавања и врши проверу 

активности ученика у току процеса; повезује 

ново градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; мотивише 

ученике за рад; проверава научено; подстиче 

општу климу опуштености, уважава све 

идеје 

Г.3.1.1. 

Г.3.2.2. 

Г.3.3.1. 

Г.3.3.2. 

Г.3.4.1. 

Г.3.4.2. 

Г.3.4.3. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Изборни предмети за седми разред: Домаћинство, Цртање, сликање и вајање и Хор и оркестар, преименовани су у Слободне 

наставне активности. 
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3.3.8. ОСМИ РАЗРЕД 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 8. разред) 

Циљ и задаци:: описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског језика; омогућити ученицима 

да савладају предвиђено наставно градиво; индивидуализација наставе; оспособљавање ученика да користе стандардни матерњи 

језик, као и да комуницирају у усменом и писаном облику; отклањање испољених задатака у знању и умењу; стицање способности 

за уочавање, формулисање; овладавање нормативном граматиком; богаћење речникa; оспособљавање за самостално читање и 

разумевање књижевног дела; решавање једноставнијих задатака; омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, тако 

и практичним делом градива у оквиру својих могућности; пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем 

разумевању наставних садржаја; повезивање градива; неговање сарадничких и кооперативних односа у раду. 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

Граматика и правопис: 

Гласови и гласовне промене, врсте и служба 

речи, граматичке категорије речи, 

комуникативна и предикатска реченица, 

творба речи, историја језика, дијалектологија, 

језици националних мањина; основна правила 

акцентуације, 

основна 

правописна правила; 

Књижевност:  

књижевнотеоријски појмови , стилске 

фигуре, књижевни родови и врсте, 

књ. дела и писци; 

Читање и разумевање прочитаног; 

Писано изражавање 

слушају, пишу, 

запажају, 

размишљају, читају, 

решавају задатке 

бира садржај, методе и облике рада у 

складу са могућностима, предзнањем и 

интересовањем ученика, помаже 

ученицима у раду, саветује их, 

охрабрује и мотивише за даље 

напредовање 

СЈ.1.1.1.      СЈ.1.1.4.      СЈ.1.1.5. 

CJ.1.1.6. 

CJ.1.2.1.      СЈ.1.2.2.      СЈ.1.2.3.    

CJ.1.2.4.      CJ.1.2.6.      CJ.1.2.7.    

СЈ.1.2.8. 

CJ.1.3.1.      CJ.1.3.2.      CJ.1.3.3. 

СЈ.1.3.4.      CJ.1.3.5.      CJ.1.3.6. 

СЈ.1.3.7.      СЈ.1.3.8.      СЈ.1.3.9. 

CJ.1.3.10.    CJ.1.3.11.    CJ.1.3.12. 

CJ.1.3.13.    CJ.1.3.14.    CJ.1.3.15. 

CJ.1.3.16.    CJ.1.3.17.    CJ.1.3.18 

CJ.1.3.19.    CJ.1.3.20.    CJ.1.3.21. 

СЈ.1.4.1.      СЈ 1.4.2.      СЈ.1.4.3. 

CJ.1.4.4.      СЈ.1.4.5.      СЈ.1.4.6. 

CJ.1.4.7.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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MATEMATИКА (програм допунске наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

Ученици треба да: 

- умеју да реше линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате на основу 

еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика; 

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне 

графике линеарне функције; 

- умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса;  

- умеју да израчунају медијану и да је користе; 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); 

- умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 

- Талесова теорема 

- ставови сличности 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

 

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

- однос тачке, праве и равни 

- ортогонална пројекција 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу, правилно 

коришћење геометријског прибора 

 

3. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 

ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

- решавање и примена 

једначина и неједначина 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу, повезује 

знање са реалним животним проблемима 

МА.1.2.1 

4. ПРИЗМА 

- површина призме 

активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

МА.1.3.4. 

МА.1.4.1. 
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- запремина призме питања, учестовање у часу, повезује 

знање са реалним животним проблемима, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.1.4.2 

МА.1.4.3. 

МА.1.4.4. 
5. ПИРАМИДА 

- површина пирамиде 

- запремина пирамиде 

6. ЛИНЕАРНЕ ФУНКЦИЈЕ 

- график линеарне функције 

- нула функције 

МА.1.2.3 

7. СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

- методе за решавање система 

линеарних једначина са две 

непознате 
активно слушање, преписивање задатака 

са табле, самостални рад, постављање 

питања, учестовање у часу, повезује 

знање са реалним животним проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

 

8. ВАЉАК 

- површина ваљка 

- запремина ваљка МА.1.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.2. 

МА.1.4.3. 

МА.1.4.4. 

9. КУПА 

- површина купе 

- запремина купе 

10. ЛОПТА 

- површина лопте 

- запремина лопте 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци – савладавање основних знања која ученици нису савладали на часовима редовне наставе. Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са 

циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 
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Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

1.ДРУГАРСТВО 

Описивање Друга/другарице 

Писање приче помоћу имперфекта, перфекта 

2.ЗДРАВЉЕ И ИСХРАНА 

Именице везане за храну/болести/лечење 

Детерминанти- показни и присвојни 

3.НУМЕРИЧКА ШКОЛА 

Вокабулар везан за информатику 

Индиректни говор 

Кондиционал презента 

4.НАРОД 

Вокабулар везан за штампу, биографију 

5.ПУТОВАЊА 

Сибжонктив презента 

Кондиционалне реченице 

Вокабулар везан за туризам 

Компарација придева 

Заменице у функцији директног и 

индиректног објекта 

6.ЖАРГОН 

Вокабулар везан за говор младих, 

нестандардизовани француски језик,  

Скраћенице и шатровачки језик 

слушају; читају (интерпретативно 

и изражајно, и читање у себи); 

пишу по диктату и записују; 

описују и препричавају; усмено 

излажу и изговарају; певају; 

меморишу; препознају и запажају; 

упоређују, сортирају и 

класификују; изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; коригују 

грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши проверу 

активности ученика у току 

процеса; повезује ново градиво са 

претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и 

ваншколским); припрема и 

користи дидактичка средства; води 

и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

ДСТ.1.1.1.  

ДСТ.1.1.2.  

ДСТ.1.1.3.  

ДСТ.1.1.4.  

ДСТ.1.1.5.  

ДСТ.1.1.6.  

ДСТ.1.1.7.  

ДСТ.1.1.8.  

ДСТ.1.1.9.  

ДСТ.1.1.10.  

ДСТ.1.1.11.  

ДСТ.1.1.12.  

ДСТ.1.1.13.  

ДСТ.1.1.14.  

ДСТ.1.1.15.  

ДСТ.1.1.16.  

ДСТ.1.1.17.  

ДСТ.1.1.18.  

ДСТ.1.1.19.  

ДСТ.1.1.20.  

ДСТ.1.1.21.  

ДСТ.1.1.22.  

ДСТ.1.1.23.  

ДСТ.1.1.24.  

ДСТ.1.3.4.  

ДСТ.1.3.5.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (програм допунске наставе за 8. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком 

од програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 



84 

 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад (на пример: група ученика с недовољним 

знањем одређених садржаја из граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената рада 

на тексту или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима). 
 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: PROBLEMS (ПРОБЛЕМИ) 

UNIT 2: THE FUTURE 

(БУДУЋНОСТ) 

UNIT 3: RISKS (РИЗИЦИ) 

UNIT 4: CAN I ASK…?  

(МОГУ ЛИ ДА ПИТАМ...?) 

UNIT 5: BUYING AND SELLING  

(КУПОВИНА И ПРОДАЈА) 

UNIT 6: PROTEST (ПРОТЕСТ) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају 

(интерпретативно и изражајно, и 

читање у себи); пишу по диктату 

и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

изговарају; певају; меморишу; 

препознају и запажају; 

упоређују, сортирају и 

класификују; изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново 

градиво; примењују своје знање; 

коригују грешке и усавршавају 

технику извођења; играју улоге 

и имитирају; повезују ново са 

већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

ПСТ.1.1.1.        ПСТ.1.1.2. 

ПСТ.1.1.3.        ПСТ.1.1.4. 

ПСТ.1.1.5.        ПСТ.1.1.6. 

ПСТ.1.1.7.        ПСТ.1.1.8. 

ПСТ.1.1.9.        ПСТ.1.1.10. 

ПСТ.1.1.11.      ПСТ.1.1.12. 

ПСТ.1.1.13.      ПСТ.1.1.14. 

ПСТ.1.1.15.      ПСТ.1.1.16. 

ПСТ.1.1.17.      ПСТ.1.1.18. 

ПСТ.1.1.19.      ПСТ.1.1.20.  

ПСТ. 1.1.21.     ПСТ.1.1.22. 

ПСТ.1.1.23. 

 

ПСТ.1.2.1.       ПСТ.1.2.2. 

ПСТ.1.2.3.       ПСТ.1.2.4. 

 

ПСТ.1.3.1.       ПСТ.1.3.2. 

ПСТ.1.3.3.       ПСТ. 1.3.4. 

ПСТ.1.3.5. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 

 

 

 

 
ФИЗИКА (програм допунске наставе за 8. разред) 

 

Организује се за ученике који градиво не савладавају у потпуности на редовним часовима, који одсуствују са наставе 

или желе да разјасне нејасноће, а све у циљу усвајања што квалитетнијег знања из дате области и предмета. 
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Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

1. ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

2.СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ: Одбијање и 

преламање светлости 

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ: 

Наелектрисавање тела; 

Кулонов закон 

3. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА: 

Омов закон; Џул-Ленцов 

закон 

4. MАГНЕТНО ПОЉЕ 

посматрају; учествујуу 

решавању рачунских задатака; 

одговарају на питања; 

препознају; анализирају; 

питају; записују; наводе 

примере; израчунавају 

непознате величине; уочавају; 

изводе огледе; закључују 

излаже ново градиво, наводи ученике 

да повезују теорију и праксу, 

инсистира на примерима, поставља 

задатке, усмерава, сугерише, упућује 

да повежу стечено знање са новим 

садржајима, изводи и демонстрира 

једноставне огледе и буди радозналост 

код ученика; излаже историјат атома; 

наводи ученике на закључке, на 

појавама из природе објашњава појмове 

из области наелектрисања 

ФИ.1.2.1;ФИ.2.2.3 

ФИ.1.1.2;ФИ.2.4.1 

ФИ.1.3.1;ФИ.1.4.1 

ФИ.1.4.2;ФИ.1.4.3 
ФИ.1.1.2;ФИ.1.3.2 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

ХЕМИЈА  (програм допунске наставе за 8. разред) 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди  

 

Неметали, оксиди неметала 

и киселине 

 

Соли-добијање,  

својства и примена 

 

Слушају и записују важне 

информације,формуле и хемијске 

реакције.Усмено излажу,препознају и 

повезују научено. изводе закључке и 

дефинишу, анализирају. Постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

Осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; усавршавају  технику 

излаже градиво кроз питања,захтеве; 

практично показујемоделе,пише формуле и 

хемијске реакције. прати њихово рад и 

коригује грешке; одговара на питања 

ученика,даје објашњења и 

обавештења;поставља проблем, води 

процесњеговог решавања и вршипроверу 

активности ученика утоку процеса; повезује 

 

Х ХЕ.1.2.4; ХЕ.1.2.6; 

ХЕ.2.1.4; ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.2; 

ХЕ.1.2.1.; ХЕ.1.2.4; 

ХЕ.1.2.5; ХЕ.1.2.6; 

ХЕ.1.2.7; ХЕ.1.2.8;  

ХЕ.1.2.4; ХЕ.1.2.6 

ХЕ.1.2.4; ХЕ.1.2.6; 
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Органска једињења и 

њихова општа својства 

 

Угљоводоници 

 

Органска једињења са 

кисеоником 

 

Биолошки важна органска 

једињења 

Заштита животне средине и 

зелена хемија 

извођења огледа. повезују ново савећ 

постојећим знањем 

новоградиво са претходним искуствима и 

знањима ученика. води и усмерава 

интеракцијски однос уучионици; мотивише 

ученике зарад; проверава научено и оцењује; 

 

ХЕ.1.3.1; ХЕ.1.3.2; 

ХЕ.1.3.3; ХЕ.2.3.1 

ХЕ.1.3.1; ХЕ.1.3.2; 

ХЕ.1.3.3; ХЕ.2.3.1; 

ХЕ.1.3.1; ХЕ.1.3.2; 

ХЕ.1.3.3; 

ХЕ.1.4.1; ХЕ.1.4.2; 

ХЕ.1.5.1 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА (програм допунске наставе за 8. разред) 

 

Циљеви и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави географије не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. У зависности од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе са којима организује допунски рад. 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 
1. ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

 

2. ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

3. ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

слуша предавање, прати 

излагање наставника, 

препознаје географске елементе 

и појмове, познаје основне 

појмове о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред, уз помоћ 

географске карте издваја 

географске регије на Земљи; 

анализира принципе 

регионализације; објашњава 

величине и границе појединих 

географских регија, препознаје 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

Г.1.1.3. 

Г.1.3.1. 

Г.1.3.2. 

Г.1.4.1. 

Г.1.4.2. 
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4. ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

 

5. ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

 

6. СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

и чита географске и допунске 

елементе карте, препознаје 

основне природне и друштвене 

одлике наше државе и држава 

света 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и 

оцењује; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

БИОЛОГИЈА (програм допунске наставе за 8. разред) 

Циљ допунске наставе биологије је да ученицима који нису савладали одређене садржаје биологије омогући лакше и успешно 

укључивање у редовне васпитно-образовне процесе, као и да им се развију упорност, самосталност, тачност у раду и 

самопоуздање. 

 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 
Основни ниво 

1.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Улога и значај појединих ћелијских органела у метаболизму ћелије: једро, 

ендоплазмичниретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије – ћелије програмиране за различите функције. 

Принципекономичностиграђе и функцијеживихбића 

Улога и значајензима. 

Ендокринисистем и хуморалнарегулација. Регулаторнаулогахормонабиљака и 

животиња. Надражљивост, проводљивост, контрактилност. Чулно-

нервнисистемживотиња. 

Рефлекснилук. 

Поремећајифункцијеендокриногсистема, нервногсистема и чула. 

Неуротрансмитери, нервниимпулси, драж, надражај. Хомеостаза − 

принципповратнеспреге. Фотосинтеза. 

Ћелијскодисање. Транспирација. Температурнарегулација. 

2.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

радe на тексту, 

демонстрираju 

сликом, графиком, 

шемом,  примењују 

знања, слушају; 

описују и 

препричавају, 

препознају и 

запажају; упоређују, 

класификују; изводе 

закључке и 

дефинишу; 

анализирају; 

постављају питања, 

траже информације 

и објашњења; 

планира, 

осмишљава, 

објашњава, упућује, 

подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођав

а методе,облике и 

темпо рада спорим 

ученицима и 

онима,којима је 

помоћ неопходна 

 

БИ.1.2.1.   

БИ.1.2.2.  

БИ.1.2.3.   

БИ.1.2.4.   

БИ.1.2.5. 

 

БИ.1.5.1.   

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.3.   

БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.5. 

БИ.1.5.7.   

БИ.1.5.8. 

БИ.1.5.9.   

1.5.10. 
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Резултатистандарднихлабораторијскиханализакрви и урина. 

Биолошкисмисаоадолесценције (родни и полниидентитет у 

контекстухормонскеактивности и индивидуалнегенетичкеваријабилности). 

Заштитаодполнопреносивихболестиконтрацепција. 

Одговорностзасопственоздравље. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

„Календарживота“, еволуцијаразличитихгрупаорганизамакрозгеолошкадоба и 

великаизумирања. 

Значајалги (цијанобактерија) и биљаказапродукцију О2 и озонскогомотача, 

каозаштитаод УВ зрака, и условзаразвојосталихживихбића. 

Строматолити. 

Излазакизводенакопно. 

4.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Улуткавање и пресвлачењеинсеката. Пубертет и адолесцецијачовека. Цветање, 

плодоношење и сазревањеплодовабиљака. Теоријаеволуције. 

Постанакновихврстакрозеволуционепроцесе. 

Еволуцијачовека. 

5.ЖИВОТ У  

ЕКОСИСТЕМУ 

Еволуција и развојекосистема. Концептклимакса. 

Циклусикружењаосновнихсупстанци у природи (H O, C, N) и 

2 

њиховаповезаност. 

Азотофиксација, микориза, симбиоза, симбионтскиорганизми 

(лишајеви). 

Ограниченостресурса (капацитетсредине) и одрживиразвој. Нестанакврста и 

факториугрожавања (H.I.P.P.O. концепт). ТипичниекосистемиСрбије. 

Ретке и угроженеврстеСрбије. 

Интродукције и реинтродукције и инвазивневрсте. 

Последицеглобалнихпромена. 

одговарају на 

питања; повезују 

ново са већ 

постојећим знањем  

 

БИ.1.1.4.    

БИ.1.1.5.  

 

БИ.1.3.1.   

БИ.1.3.2. 

БИ.1.3.3.   

БИ.1.3.4. 

БИ.1.3.5.   

БИ.1.3.6. 

БИ.1.3.8.   

БИ.1.3.9. 

БИ.1.3.10. 

 

БИ.1.4.1.  

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.3.   

БИ.1.4.4.  

БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.6.  

БИ.1.4.7. 

БИ.1.4.8.   

БИ.1.6.1.  

БИ.1.6.2. 

БИ.1.6.3.  

БИ.1.6.4.  

 

 

 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ИСТОРИЈА (програм допунске наставе за 8. разред) 

 

Циљ допунске наставе је да пружи помоћ ученицима којима је потребна помоћ у савладавању програма и у учењу. 

Идентификација ученика за допунску наставу биће извршена по завршетку првог квартала, јер је то једина васпитно-образовна 

активност која се планира уназад, што значи да је потребно поново обрадити оне садржаје који ученици нису успешно савладали.  
 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

 

Основи проучавања 

прошлости 

Европа, свет и српски народ 

у југословенској држави у 

периоду између два светска 

рата 

 

Други светски рат 

 

Свет, Европа и српски народ 

у југословенској држави у 

периоду хладног рата 

 

Свет, Европа и српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

слушају излагање наставника; описују 

и препричавају прочитано градиво; 

усмено излажу своје одговоре и 

запажања; изводе закључке и 

дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног материјала ; 

постављају питања, траже 

информације и објашњења; одговарају 

на питања; осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; повезују ново 

са већ постојећим знањем (школским и 

ваншколским); тумаче историјске 

карте и користе историјски атлас; 

користе и тумаче аудио-визуелне 

изворе 

излаже градиво; објашњава нове појмове; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; поставља 

питања; проверава активности ученика у 

току процеса учења; повезује ново градиво 

са претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; 

води и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено и оцењује; показује како 

се користи историјска карта и историјски 

атлас 

ИС.1.1.1.  ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.3.  ИС.1.1.4.  

ИС.1.1.5.  ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  

ИС.1.1.9.  ИС.1.1.10.  

 

 

ИС.1.2.1.  ИС.1.2.2.  

ИС.1.2.3.  ИС.1.2.4 . 

ИС.1.2.5.  ИС.1.2.6.  

ИС.1.2.7.  ИС.1.2.8.  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

- проширивање и продубљивање знања, умења и вештина 

- активирање ученика и њихово оспособљавање за самообразовање 

- развијање маште и подстицање стваралачког рада 

- упућивање на самостално коришћење различитих извора сазнања 

- оспособити ученике да се самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и истраживању) и да припремају и 

излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред својом групом, разредом или целом школом 

- припрема ученика за школско, општинско, окружно и републичко такмичење 

- развијање културе усменог и писменог изражавања и истраживачког духa 

- развијање стваралачког и критичког мишљења 

- повезивање градива 

- неговање сарадничких и кооперативних односа у раду 

- остваривање садржајима који су у складу са интересовањима ученика 

- оспособљавање за самосталан истраживачки рад 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

Граматика и правопис: 

Историја језика са 

дијалектологијом; језици 

националних мањина; 

фонетика, морфологија и 

синтакса; практична 

примена правописних 

правила, ортоепија, 

лексикологија 

Књижевност: 

књижевнотеоријски 

појмови, књижевни родови 

и врсте; стилске фигуре, 

версификација 

истраживачки и самостални рад, 

поставља питања, предлаже, дискутује, 

решава задатке, самостално 

закључивање 

планира и прати рад ученика, у складу са 

интересовањима и напредовањем ученика 

одабира садржаје, одговарајућу литературу, 

облике и методе рада, објашњава појмове, 

решава недоумице, пружа менторску 

подршку 

СЈ.1.3.17. 

СЈ.1.3.18. 

СЈ.1.3.19. 

CJ.3.1.1.      CJ.3.1.2.  

CJ.3.1.3.      CJ.3.1.4.  

CJ.3.2.5.      CJ.3.3.1.  

CJ.3.3.2.      CJ.3.3.3.  

CJ.3.3.4.      CJ.3.3.5.  

CJ.3.3.6.      CJ.3.4.1.  

CJ.3.4.2.      CJ.3.4.3.  

CJ.3.4.4.      CJ.3.4.5.  
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• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

MATEMATИКА (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

- Проширивање и продубљивање стечених знања са редовне наставе  

- Развијање наклоности према математици као науци и доприносу који она у модерном друштву има  

- Развијање правог разумевања математичког израза, концепата процеса и доказа на примерима који се не раде на редовној настави  

- Развијање способности логичког мишљења, резоновања, анализирања, доказивања и прецизног изражавања  

- Развијање геометријског начина размишљања, доказивања геометријских тврђења и вештине цртања  

- Развијање следећих способности код ученика: посматрања, асоцијације, рачунања, апстрактног мишљења, логичког резоновања, 

прецизног записивања и изражавања. 

 

Садржај програма 

Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

1. СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 

- примена сличности 

троугла 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.6. 

2. ТАЧКА ПРАВА И 

РАВАН 

- задаци логичке природе 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

правилно коришћење геометријског 

прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

 

3. ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 

ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

- једначине са апсолутним 

вредностима 

- примена процената 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.5. 

4. ПРИЗМА 

- површина призме 

- запремина призме 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2 
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- сложене фигуре повезује знање са реалним животним 

проблемима, правилно коришћење 

геометријског прибора 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

5. ПИРАМИДА 

- површина пирамиде 

- запремина пирамиде 

- сложене фигуре 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима, правилно коришћење 

геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2 

6. ЛИНЕАРНЕ ФУНКЦИЈЕ 

- Декартов правоугли 

координатни систем 

- неки елементарни 

проблеми екстремних 

вредности 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима, правилно коришћење 

геометријског прибора 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.2.4. 

7. СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

- методе за решавање 

система система линеарних 

једначина са две непознате 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.2.1. 

8.ВАЉАК 

- површина ваљка 

- запремина ваљка 

- сложене фигуре 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2 

9. КУПА 

- површина купе 

- запремина купе 

- сложене фигуре 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2 

10. ЛОПТА 

- површина лопте 

- запремина лопте 

- сложене фигуре 

активно слушање, преписивање 

задатака са табле, самостални рад, 

постављање питања, учестовање у часу, 

повезује знање са реалним животним 

проблемима 

усмерава, наводи, ствара ситуацију, 

сугерише, поставља проблем, подстиче, 

дискутује, анализира, мотивише, 

координира, наводи на повезивање и 

примену знања 

МА.3.3.4. 

МА.3.4.1. 

МА.3.4.2 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

- јачање мотивисаности за учење страног језика; 

- јачање заинтересованости за предметне садржаје; 

- развијање комуникативних вештина, како усмених, тако и писаних; 

- развијање способности и овладавање методама и стратегијама за учење страног језика; 

- оспособљавање за самостално учење страног језика; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика; 

- развијање сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 

- обогаћивање језичког фонда; 

- обогаћивање знања из области граматике. 

 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника напредни ниво 

1.ДРУГАРСТВО 

Описивање Друга/другарице 

Писање приче помоћу имперфекта, перфекта 

2.ЗДРАВЉЕ И ИСХРАНА 

Именице везане за храну/болести/лечење 

Детерминанти- показни и присвојни 

3.НУМЕРИЧКА ШКОЛА 

Вокабулар везан за информатику 

Индиректни говор 

Кондиционал презента 

4.НАРОД 

Вокабулар везан за штампу, биографију 

5.ПУТОВАЊА 

Сибжонктив презента 

Кондиционалне реченице 

Вокабулар везан за туризам 

Компарација придева 

Заменице у функцији директног и индиректног објекта 

6.ЖАРГОН 

Вокабулар везан за говор младих, нестандардизовани 

француски језик,  

Скраћенице и шатровачки језик 

слушају; читају 

(интерпретативно и 

изражајно, и читање у себи); 

пишу по диктату и записују; 

описују и препричавају; 

усмено излажу и изговарају; 

певају; меморишу; препознају 

и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; 

изводе закључке и дефинишу; 

анализирају и исправљају 

грешке; постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново 

градиво; примењују своје 

знање; коригују грешке и 

усавршавају технику 

извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са 

већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши проверу 

активности ученика у току 

процеса; повезује ново градиво са 

претходним искуствима и знањима 

ученика (школским и 

ваншколским); припрема и 

користи дидактичка средства; води 

и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено и оцењује; 

подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје; 

организује парове и групе ученика 

   ДСТ.3.1.1. 

   ДСТ.3.1.7. 

   ДСТ.3.1.13. 

   ДСТ.3.1.19. 

   ДСТ.3.1.20. 

   ДСТ.3.1.21. 

   ДСТ.3.1.22. 

   ДСТ.3.1.23. 

   ДСТ.3.1.26. 

   ДСТ.3.1.27. 

   ДСТ.3.2.1. 

   ДСТ.3.2.2. 

   ДСТ.3.2.3. 

   ДСТ.3.2.4. 

   ДСТ.3.3.1. 

   ДСТ.3.3.2. 

   ДСТ.3.3.3. 

   ДСТ.3.3.4. 

   ДСТ.3.3.5. 

   ДСТ.3.3.6. 

   ДСТ.3.3.7. 

   ДСТ.3.3.8. 

   ДСТ.3.3.9. 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

Додатна настава се организује за ученике који у редовној настави енглеског језика постижу истакнуте резултате у неком од 

програмско-тематских подручја. Циљеви и задаци наставе су, првенствено, јачање мотивисаности за учење страног језика и 

заинтересованости за предметне садржаје. Настава је оријентисана на развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

као и на развијање сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученицима се пружа додатна подршка за развијање 

способности и овладавање методама и стратегијама за учење страног језика, ради оспособљавања за самостално учење. 

Активности ученика и наставника усмерене су ка развијању комуникативних вештина, како усмених, тако и писаних, обогаћивању 

језичког фонда и обогаћивању знања из области граматике. 

Садржаји програма 
Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника основни ниво 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: PROBLEMS (ПРОБЛЕМИ) 

UNIT 2: THE FUTURE (БУДУЋНОСТ) 

UNIT 3: RISKS (РИЗИЦИ) 

UNIT 4: CAN I ASK…? (МОГУ ЛИ ДА 

ПИТАМ...?) 

UNIT 5: BUYING AND SELLING 

(КУПОВИНА И ПРОДАЈА) 

UNIT 6: PROTEST (ПРОТЕСТ) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

The Plural of Nouns; Quantifiers; The 

Comparison of Adjectives; The Comparison 

of Adverbs;  

The Positions of Adverbs; Prepositions; 

Articles; Question Tags; Conjunctions; 

Pronouns and Determiners; 

The Present Simple and Continuous Tenses; 

The Present Perfect and Past Simple Tenses; 

The Past Simple and Continuous Tenses; 

The Past Perfect and Past Simple Tenses;  

Expressing the future; Passive Voice; 

Conditional Clauses; Indirect Speech; Gerund; 

Modals 

Тестови са школских, општинских, 

окружних и републичких такмичења, и из 

других извора 

слушају; читају; пишу и 

записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и 

изговарају; меморишу; 

препознају и запажају; 

упоређују, сортирају и 

класификују; предвиђају; изводе 

закључке и дефинишу; 

анализирају и исправљају 

грешке; постављају питања, 

траже информације и 

објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново 

градиво; примењују своје знање; 

практично изводе моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

коригују грешке и усавршавају 

технику извођења; играју улоге 

и имитирају; повезују ново са 

већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује 

моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; 

објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; 

поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши 

проверу активности ученика у 

току процеса; повезује ново 

градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; 

проверава научено; подстиче 

општу климу опуштености, 

уважава све идеје 

ПСТ.3.1.1.     ПСТ.3.1.2.     

ПСТ.3.1.3.     ПСТ.3.1.4.     

ПСТ.3.1.5.     ПСТ.3.1.6.     

ПСТ.3.1.7.     ПСТ.3.1.8.     

ПСТ.3.1.9.     ПСТ.3.1.10. 

ПСТ.3.1.11.   ПСТ.3.1.12.   

ПСТ.3.1.13.   ПСТ.3.1.14.   

ПСТ.3.1.15.   ПСТ.3.1.16.   

ПСТ.3.1.17.   ПСТ.3.1.18.   

ПСТ.3.1.19.   ПСТ.3.1.20.   

ПСТ.3.1.21.   ПСТ.3.1.22.   

ПСТ.3.1.23.   ПСТ.3.1.24.   

ПСТ.3.1.25.   ПСТ.3.1.26.   

ПСТ.3.1.27.   ПСТ.3.1.28.   

ПСТ.3.1.29.   ПСТ.3.1.30.   

ПСТ.3.1.31.   ПСТ.3.1.32. 

ПСТ.3.2.1.     ПСТ.3.2.2.     

ПСТ.3.2.3.     ПСТ.3.2.4. 

ПСТ.3.3.1.     ПСТ.3.3.2.     

ПСТ.3.3.3.     ПСТ.3.3.4.     

ПСТ.3.3.5.     ПСТ.3.3.6.     

ПСТ.3.3.7.     ПСТ.3.3.8.     

ПСТ.3.3.9. 
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• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик“ – „Службени гласник РС“, бр. 78/2017. 

 

 

ФИЗИКА (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире своја знања и вештинe из неких 

наставних области у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на 

самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

образовање. Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, 

који показују  интересовање за проширивање знања и вештина. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

1. ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ: Таласно кретање; 
Период  осциловања математичког клатна; Доплеров ефекат; 
Проблем буке; Резонанција 
2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ: Закон одбијања светлости, сферна 
огледала и једначина сочива; Тотална рефлексија; Помрачење Сунца 
и Месеца 
3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ: Решавање проблема који се односе на 
закон о одржању количине наелектрисања, Кулонов закон, рад у 
електричном пољу и  напон  
4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА: Амперметар и волтметар у електричном  
колу; Коришћење мултиметра; Омов закон и сложена струјна кола; 
Коришћење мерних инструмената у обради експерименталних 
резултата мерења на примеру Омовог закона. Кирхофова правила 
5. МАГНЕТНО ПОЉЕ: Симулација на рачунару различитих облика 
магнетних појава, електромагнетна индукција Магнетно поље Земље 
и Сунца  
6. НУКЛЕАРНА ФИЗИКА: Симулација на рачунару различитих 
модела  атома, језгра, нуклеарних реакција  

Тестови са школских, општинских и републичких такмичења 

Слушање. 
посматрање, 
запажање,  
вежбање,ствара
лачко  писање   
реферата,истражив
ачки  рад  
самостално 
извођење  
огледа 
,самостално  

доношење 
закључака на  
основу изведених   

огледа... 

Поставља задатке,   

усмерава, сугерише,   

Излагање,  
Извођење 
експеримената, 
Демонстрација,  

Навођење ученика на   

правилно извођење   

,закључака,  
упућивање ученика 
на  читање стручне 
литературе поставља 
проблем, води  
процес његовог 
решавања  и врши 
проверу   
активности ученика у 
току  процеса;  
мотивише ученике 
за рад; упућује на 
коришћење  
симулација на 
рачунару 

ФИ.3.2.2;   

ФИ.3.2.3  

ФИ.3.2.4;   

ФИ.3.2.5  

ФИ.3.2.5;   

ФИ.3.2.6  

ФИ.3.3.1;   

ФИ.3.3.2  

ФИ.3.4.1;   

ФИ.3.4.2  

Стандарди из   

области   

Експеримет  

ФИ.3.7.1.;   

ФИ.3.7.2  
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•  Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
 

 
 

ХЕМИЈА (програм додатне наставе за 8. разред) 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

Метали, оксиди метала и 

хидроксиди  

 

Неметали, оксиди неметала 

и киселине 

 

Соли-добијање,  

својства и примена 

 

Органска једињења и 

њихова општа својства 

 

Угљоводоници 

 

Органска једињења са 

кисеоником 

 

Биолошки важна органска 

једињења 

 

Заштита животне средине и 

зелена хемија 

Слушају и записују важне 

информације,формуле и хемијске 

реакције.Усмено излажу,препознају и 

повезују научено. изводе закључке и 

дефинишу, анализирају. Постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

Осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; усавршавају  технику 

извођења огледа. повезују ново савећ 

постојећим знањем 

излаже градиво кроз питања,захтеве; 

практично показујемоделе,пише формуле и 

хемијске реакције. прати њихово рад и 

коригује грешке; одговара на питања 

ученика,даје објашњења и 

обавештења;поставља проблем, води 

процесњеговог решавања и вршипроверу 

активности ученика утоку процеса; повезује 

новоградиво са претходним искуствима и 

знањима ученика. води и усмерава 

интеракцијски однос уучионици; мотивише 

ученике зарад; проверава научено и оцењује; 

ХЕ.2.2.1; ХЕ.2.2.2;  

ХЕ.2.2.3; ХЕ.2.2.4; 

ХЕ.3.2.4; ХЕ.3.2.6 

ХЕ.2.1.4; ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.2; ХЕ.2.1.4; 

ХЕ.2.2.1; ХЕ.2.2.4; 

ХЕ.3.2.1; ХЕ.3.2.4; 

ХЕ.3.2.6 

ХЕ.2.1.4; ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.2; ХЕ.2.2.3;  

ХЕ.3.2.2; ХЕ.3.2.3; 

ХЕ.3.2.4; ХЕ.3.2.6. 

ХЕ.3.3.1; ХЕ.3.3.2; 

ХЕ.2.2.2; ХЕ.3.3.1; 

ХЕ.3.3.2; ХЕ.3.3.3 

ХЕ.2.3.1; ХЕ.2.2.2; 

ХЕ.3.3.1;  ХЕ.3.3.2; 

ХЕ.3.3.3. 

ХЕ.2.4.1; ХЕ.3.4.1; 

ХЕ.3.4.2.ХЕ.1.5.1 
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ГЕОГРАФИЈА (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљеви и задаци: 

Додатна настава се организује за ученике који у редовној настави географије постижу истакнуте резултате у неком од програмско-

тематских подручја. Циљеви и задаци наставе су, првенствено, јачање мотивисаности за учење и заинтересованости за географију 

као науку . Настава је оријентисана на развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика и припрему ученика за учешће 

на такмичењима и припрему за даље учење у средњој школи. 

 
 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности ученика Активности наставника напредни ниво 

1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ  

 

2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

3. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

 

4. ПРИРОДНА И КУЛТУРНА БАШТИНА 

СРБИЈЕ  

 

5. ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

 

6. СРБИ У РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ 

Доноси закључке о просторним 

(топографским) и каузалним 

везама географских чињеница - 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте, 

Објашњава физичко-географске 

законитости у географском 

омотачу (климатску и 

биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање, 

Објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај становништва и 

насеља као и привреде, 

Објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне 

и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји 

географске регије. 

Излаже градиво кроз питања, 

захтеве; тестове итд., практично 

показује моделе (обрасце) 

целовитих делатности, прати 

њихово извођење и коригује 

грешке; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности 

ученика у току процеса; повезује 

ново градиво са претходним 

искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка 

средства; води и усмерава 

интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; 

проверава научено; подстиче 

општу климу опуштености, 

уважава све идеје... 

Г.3.1.1. 

Г.3.2.2. 

Г.3.3.1. 

Г.3.3.2. 

Г.3.4.1. 

Г.3.4.3. 

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 
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БИОЛОГИЈА (програм додатне наставе за 8. разред) 

 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине у складу 

са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље целоживотно образовање. 
 

Садржаји програма 

Начин реализације Стандарди 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Напредни 

ниво 

1.ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Улога и значајпојединихћелијскихорганела у метаболизмућелије: једро, 

ендоплазмичниретикулум, рибозоми, хлоропласти, центриоле, лизозоми. 

Матичнећелије − ћелијепрограмиранезаразличитефункције. 

Принципекономичностиграђе и функцијеживихбића 

Улога и значајензима. 

Ендокринисистем и хуморалнарегулација. Регулаторнаулогахормонабиљака и 

животиња. Надражљивост, проводљивост, контрактилност. Чулно-

нервнисистемживотиња. 

Рефлекснилук. 

Поремећајифункцијеендокриногсистема, нервногсистема и чула. 

Неуротрансмитери, нервниимпулси, драж, надражај. Хомеостаза − 

принципповратнеспреге. Фотосинтеза. 

Ћелијскодисање. Транспирација. Температурнарегулација. 

2.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

Резултатистандарднихлабораторијскиханализакрви и урина. 

Биолошкисмисаоадолесценције (родни и полниидентитет у 

контекстухормонскеактивности и индивидуалнегенетичкеваријабилности). 

Заштитаодполнопреносивихболестиконтрацепција. 

Одговорностзасопственоздравље. 

3. ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

„Календарживота“, еволуцијаразличитихгрупаорганизамакрозгеолошкадоба и 

великаизумирања. 

Значајалги (цијанобактерија) и биљаказапродукцију О2 и озонскогомотача, 

каозаштитаод УВ зрака, и условзаразвојосталихживихбића. 

Строматолити. 

Излазакизводенакопно. 

4.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

практична примена 

знања –израда  

презентација, 

демонстрација 

графиком или 

шемом , 

анализирају, 

самостално изводе 

закључке, 

упоређују- 

примењују знање, 

самостално 

проналазе нове 

изворе знања, 

проширују 

постијеће знање, 

развијају 

сарадничке односе и 

критичко мишљење 

планира, 

осмишљава, 

објашњава, 

упућује, подстиче, 

демонстрира, 

коригује, сарађује, 

координира, води, 

конкретизује дата 

упуства,прилагођа

ва методе, облике 

и темпо рада 

надареним 

ученицима 

 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.2. 

БИ.3.2.3. 

БИ.3.2.4. 

БИ.3.2.5. 

БИ.3.2.6. 

БИ.3.2.7. 

БИ.3.2.8. 

 

БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2. 

БИ.3.5.6. 

 

БИ.3.1.4. 

БИ.3.1.5. 

 

БИ.3.3.1. 

БИ.3.3.2. 

БИ.3.3.3. 

БИ.3.3.4. 

БИ.3.3.5. 

БИ.3.3.6.  

 

БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3. 

БИ.3.4.4 

БИ.3.4.5. 

БИ.3.4.6. 
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Улуткавање и пресвлачењеинсеката. Пубертет и адолесцецијачовека. Цветање, 

плодоношење и сазревањеплодовабиљака. Теоријаеволуције. 

Постанакновихврстакрозеволуционепроцесе. 

Еволуцијачовека. 

5.ЖИВОТ У  

ЕКОСИСТЕМУ 

Еволуција и развојекосистема. Концептклимакса. 

Циклусикружењаосновнихсупстанци у природи (H O, C, N) и 

2 

њиховаповезаност. 

Азотофиксација, микориза, симбиоза, симбионтскиорганизми 

(лишајеви). 

Ограниченостресурса (капацитетсредине) и одрживиразвој. Нестанакврста и 

факториугрожавања (H.I.P.P.O. концепт). ТипичниекосистемиСрбије. 

Ретке и угроженеврстеСрбије. 

Интродукције и реинтродукције и инвазивневрсте. Последицеглобалнихпромена. 

БИ.3.4.7. 

БИ.3.4.8.  

 

БИ.3.6.1. 

БИ.3.6.2. 

БИ.3.6.3. 

БИ.3.6.4. 

БИ.3.6.5.  

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

ИСТОРИЈА (програм додатне наставе за 8. разред) 

Циљ додатне наставе је да се омогући ученицима да у складу са својим посебним интересовањима и склоностима развију своје 

способности и прошире знања.  
 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

 

Основи проучавања 

прошлости 

Европа, свет и српски народ 

у југословенској држави у 

периоду између два светска 

рата 

 

Други светски рат 

 

слушају излагање наставника; описују 

и препричавају прочитано градиво; 

усмено излажу своје одговоре и 

запажања; изводе закључке и 

дефинишу одговоре на основу 

прочитаног/саслушаног материјала ; 

постављају питања, траже информације 

и објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; повезују ново са већ 

постојећим знањем (школским и 

 

излаже градиво; објашњава нове појмове; 

одговара на питања ученика, даје 

објашњења и обавештења; поставља питања; 

проверава активности ученика у току 

процеса учења; повезује ново градиво са 

претходним искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); припрема и 

користи дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; проверава 

 

ИС.3.1.1.  ИС.3.1.2.  

ИС.3.1.3.  ИС.3.1.4.  

ИС.3.1.5.  ИС.3.1.6.   

 

 

ИС.3.2.1.  ИС.3.2.2.  

ИС.3.2.3.  ИС.3.2.4 . 

ИС.3.2.5.  ИС.3.2.6.  

ИС.3.2.7.  .  
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Свет, Европа и српски народ 

у југословенској држави у 

периоду хладног рата 

 

Свет, Европа и српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

ваншколским); тумаче историјске карте 

и користе историјски атлас; користе и 

тумаче аудио-визуелне изворе 

 

научено и оцењује; показује како се користи 

историјска карта и историјски атлас;  

 

• Садржаји стандарда налазе се у „Правилнику о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 

образовања“ – „Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010. 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА (програм додатне наставе за 8. разред) 

 

 

 

Садржаји програма 

Начин реализације 

Стандарди 

Активности ученика Активности наставника 

Метали, оксиди метала 

и хидроксиди  

 

Неметали, оксиди 

неметала и киселине 

 

Соли-добијање,  

својства и примена 

 

Органска једињења и 

њихова општа својства 

 

Угљоводоници 

 

Слушају и записују важне 

информације,формуле и хемијске 

реакције.Усмено 

излажу,препознају и повезују 

научено. изводе закључке и 

дефинишу, анализирају. 

Постављају питања, траже 

информације и објашњења; 

одговарају на питања; 

Осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; 

усавршавају  технику извођења 

излаже градиво кроз питања,захтеве; 

практично показујемоделе,пише 

формуле и хемијске реакције. прати 

њихово рад и коригује грешке; 

одговара на питања ученика,даје 

објашњења и обавештења;поставља 

проблем, води процесњеговог 

решавања и вршипроверу активности 

ученика утоку процеса; повезује 

новоградиво са претходним 

искуствима и знањима ученика. води 

и усмерава интеракцијски однос 

ХЕ.2.2.1;ХЕ.2.2.2;  

ХЕ.2.2.3;ХЕ.2.2.4; 

ХЕ.3.2.4; ХЕ.3.2.6 

ХЕ.2.1.4; 

ХЕ.2.2.1;ХЕ.2.2.2; 

ХЕ.2.1.4;ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.4;ХЕ.3.2.1; 

ХЕ.3.2.4; ХЕ.3.2.6 

ХЕ.2.1.4;ХЕ.2.2.1; 

ХЕ.2.2.2;ХЕ.2.2.3;  

ХЕ.3.2.2;ХЕ.3.2.3; 

ХЕ.3.2.4;ХЕ.3.2.6. 

ХЕ.3.3.1;ХЕ.3.3.2; 
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Органска једињења са 

кисеоником 

Биолошки важна 

органска једињења 

Заштита животне 

средине и зелена хемија 

огледа. повезују ново савећ 

постојећим знањем 

уучионици; мотивише ученике зарад; 

проверава научено и оцењује; 

 

ХЕ.2.2.2;ХЕ.3.3.1; 

ХЕ.3.3.2; ХЕ.3.3.3 

ХЕ.2.3.1;ХЕ.2.2.2; 

ХЕ.3.3.1;ХЕ.3.3.2; 

ХЕ.3.3.3.ХЕ.2.4.1; 

ХЕ.3.4.1;ХЕ.3.4.2. 

ХЕ.1.5.1 

 

 

 

3.3.9. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Изборни предмети за осми разред: Домаћинство, Цртање, сликање и вајање, Хор и оркестар и Свакодневни живот у прошлости, 

преименовани су у Слободне наставне активности. 

 

 

 

3.3.10. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

3.3.10.1.  ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 5–8. РАЗРЕДА 

 

• Општи циљеви: Упознавање ученика са сценским наступом и вештинама глуме и разумевање значаја позоришта у животу 

модерног човека 

 

Специфични циљеви: 
 

Оспособљавање ученика за увиђање неопходности везе између речи и покрета; 

Подстицање и развијање креативности 

Уобличавање гласова и правилна дикција 

Развијање комуникације и сарадње код ученика 

Припрема за успешно извођење програма поводом школских прослава 
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Садржаји програма 
Начин реализације  

Стандарди Активности ученика Активности наставника 

 
- Вежбе и сценски 

наступ 

дисање; - дикција; - покрет; - мимика; - 

имитација; -говорништво; - игра 

глума 

- подела улога; - читање по улогама; - 

припрема костима и 

увежбавање кореографије; - припрема 

сценографије. 

-презентује, демонстрира 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

бира текстова за драмско 

извођење 

 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.4. 

СЈ.1.3.3. 

СЈ.1.3.20. 

СЈ.1.4.9. 

СЈ.2.3.10. 

СЈ.3.3.3.  

 

3.3.10.2. ПРОГРАМ РАДА НОВИНАРСКО-ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 5–8. РАЗРЕДА 

 

• Општи циљеви: Развијање усмене и писмене културе, упознавање са основним формама новинарског изражавања, писање 

новинских чланака и гајење љубави према писаној речи 

 

Специфични циљеви: 
• Развијање окретности у разговору и писменом изражавању 

•  Изражавање разноврсних способности ученика 

• Јачање навике да самостално обављају задатке 

• Подстицање ученика да критички посматрају ствари и појаве о којима пишу 

• Подстицање међусобне сарадње 

• Оспособљавање за самостално писање новинарских врста текстова 

• Неговање стилских особености и креативности и оригиналности код ученика 

• Неговање и подршка у инспирацији 
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Садржаји програма 

Начин реализације  

Стандарди Активности ученика Активности наставника 

 
- Облици новинарског 

изражавања(вест, извештај, 

репортажа, интервју) и методологија 

писања 

- Упознавање са функционалним 

стиловима 

- Праћење актуелних догађаја и 

критички приступ 

- Самостално писање новинских 

текстова и интервјуа 

- Извештавање о догађајима из 

школског и локалног живота 

- Посете локалним медијима 

- Лектура текста 

- Техничко уређивање часописа и 

уредништво 

- Праћење литерарних конкурса током 

школске године и процена радова на 

конкурсима расписаним у нашој 

локалној заједници 

- Пројекат Ђак-репортер 
 

слушају, запажају, 

размишљају, читају,  

усвајају правила, 

истражују, предлажу, 

осмишљавају и 

реализују пројекте и 

истраживања, 

обогаћују говорну и 

писану  

културу, пишу радове, 

усвајају правилан 

изговор  

и облик речи,  

процењују свој рад и 

врше евалуацију часа 

бира садржај, методе и 

облике рада у складу са 

могућностима 

ученика, 

 помаже ученицима у раду, 

саветује их, охрабрује и 

мотивише за даље 

напредовање, излаже, 

разговора, мотивише, 

објашњава указује на поља 

примене усвојених 

правила, вреднује ученике 

и врши евалуацију  

  

 

 

СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.3. 

СЈ.1.2.5. 

СЈ.2.2.1. 

СЈ.2.2.2. 

СЈ.2.2.4. 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.2. 

СЈ.3.2.5. 

 

 

 

3.3.10.3. ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Општи циљеви: 

- да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писану и усмену комуникацију; 

- да ученик стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

Специфични циљеви: 
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- јачање мотивисаности за учење страног језика; 

- јачање заинтересованости за предметне садржаје; 

- развијање комуникативних вештина, како усмених, тако и писаних; 

- развијање способности и овладавање методама и стратегијама за учење страног језика; 

- оспособљавање за самостално учење страног језика; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика; 

- развијање сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 

- обогаћивање језичког фонда; 

- обогаћивање знања из области граматике. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: MY LIFE (МОЈ ЖИВОТ) 

UNIT 2: ANIMALS (ЖИВОТИЊЕ) 

UNIT 3: HOLIDAYS (РАСПУСТИ) 

UNIT 4: FOOD (ХРАНА) 

UNIT 5: THE WORLD (СВЕТ) 

UNIT 6: ENTERTAINMENT (ЗАБАВА) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају; пишу и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и изговарају; 

меморишу; препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; предвиђају; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају питања, траже 

информације и објашњења; одговарају на 

питања; осмишљавају ново градиво; примењују 

своје знање; практично изводе моделе (обрасце) 

целовитих делатности, коригују грешке и 

усавршавају технику извођења; играју улоге и 

имитирају; повезују ново са већ постојећим 

знањем (школским и ваншколским); учествују у 

партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, захтеве; 

практично показује моделе (обрасце) 

целовитих делатности, прати њихово 

извођење и коригује грешке; објашњава нове 

речи и изразе; одговара на питања ученика, 

даје објашњења и обавештења; поставља 

проблем, води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика у току 

процеса; повезује ново градиво са 

претходним искуствима и знањима ученика 

(школским и ваншколским); припрема и 

користи дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; проверава 

научено; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: MY LIFE (МОЈ ЖИВОТ) 

слушају; читају; пишу и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и изговарају; 

излаже градиво кроз питања, захтеве; 

практично показује моделе (обрасце) целовитих 
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UNIT 2: THE FUTURE (БУДУЋНОСТ) 

UNIT 3: TIMES AND PLACES  

(ВРЕМЕ И МЕСТА) 

UNIT 4: CITIES (ГРАДОВИ) 

UNIT 5: EXPERIENCES (ИСКУСТВА) 

UNIT 6: WHAT'S UP? (ШТА ЈЕ БИЛО?) 

меморишу; препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; предвиђају; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају питања, 

траже информације и објашњења; одговарају 

на питања; осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; практично изводе 

моделе (обрасце) целовитих делатности, 

коригују грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и имитирају; повезују 

ново са већ постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у партнерском раду 

делатности, прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши проверу 

активности ученика у току процеса; повезује 

ново градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; води 

и усмерава интеракцијски однос у учионици; 

мотивише ученике за рад; проверава научено; 

подстиче општу климу опуштености, уважава 

све идеје 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

INTRODUCTION (УВОД) 

UNIT 1: PAST AND PRESENT 

(ПРОШЛОСТ И ДАШЊОСТ) 

UNIT 2: FAME AND FORTUNE  

(СЛАВА И БОГАТСТВО)  

UNIT 3: HEALTH AND SAFETY 

(ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ)  

UNIT 4: HEROES (ХЕРОЈИ) 

UNIT 5: OUR ENVIRONMENT  

(НАША ЖИВОТНА СРЕДИНА) 

UNIT 6: RELATIONSHIPS (ОДНОСИ) 

MISCELLANEOUS (РАЗНО) 

слушају; читају; пишу и записују; описују и 

препричавају; усмено излажу и изговарају; 

меморишу; препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; предвиђају; изводе 

закључке и дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају питања, 

траже информације и објашњења; одговарају 

на питања; осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; практично изводе 

моделе (обрасце) целовитих делатности, 

коригују грешке и усавршавају технику 

извођења; играју улоге и имитирају; повезују 

ново са већ постојећим знањем (школским и 

ваншколским); учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, захтеве; 

практично показује моделе (обрасце) целовитих 

делатности, прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и изразе; 

одговара на питања ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, води процес 

његовог решавања и врши проверу 

активности ученика у току процеса; повезује 

ново градиво са претходним искуствима и 

знањима ученика (школским и ваншколским); 

припрема и користи дидактичка средства; 

води и усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за рад; 

проверава научено; подстиче општу климу 

опуштености, уважава све идеје 
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3.3.10.4. ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

Циљеви и задаци: 

- јачање мотивисаности за учење страног језика; 

- јачање заинтересованости за предметне садржаје; 

- развијање комуникативних вештина, како усмених, тако и писаних; 

- развијање способности и овладавање методама и стратегијама за учење страног језика; 

- оспособљавање за самостално учење страног језика; 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика; 

- развијање сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 

- обогаћивањејезичкогфонда; 

- обогаћивањезнањаизобластиграматике. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Активностиученика Активностинаставника 

1.ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Како се зовеш (Commenttut’appelles, jem’appelle);  

Личне заменице (наглашене и ненаглашене): je, tu, 

il, elle, nous, vous, ils, elles, moi, toi, lui, elle, nous, 

vous, eux, elles 

2.СПОРТ 

Постављањепитања, упитнеречи: којето (Quic’est?); 

како (Comment?); који, која (Quel; Quelle); дали (Est-

ceque); штајето (Qu’est-ce que c’est?); где (Où); kada 

(Quand) итд. 

3.МЕСТА 

глаголскиоблицииначини- садашњевреме, 

императив 

модалниглаголи (vouloir; pouvoir) 

помоћниглаголи(avoir; être) 

4.ПРАЗНИЦИ 

правилниглаголина –ER 

негација 

чланови (одређениинеодређени); посесиви 

једнина, множина; 

мушкииженскиродпридеваиименица 

5.ДЕЛОВИТЕЛА 

слушају; читају; пишуизаписују; 

описујуипрепричавају; 

усменоизлажуиизговарају; 

меморишу; препознајуизапажају; 

упоређују, сортирајуикласификују; 

предвиђају; 

изводезакључкеидефинишу; 

анализирајуиисправљајугрешке; 

постављајупитања, 

тражеинформацијеиобјашњења; 

одговарајунапитања; 

осмишљавајуновоградиво; 

примењујусвојезнање; 

практичноизводемоделе (обрасце) 

целовитихделатности, 

коригујугрешкеиусавршавајутехни

куизвођења; 

играјуулогеиимитирају; 

повезујуновосавећпостојећимзнање

м (школскимиваншколским); 

учествујуупартнерскомраду 

излажеградивокрозпитања, захтеве; 

практичнопоказујемоделе (обрасце) 

целовитихделатности, 

пратињиховоизвођењеикоригујегре

шке; објашњавановеречииизразе; 

одговаранапитањаученика, 

дајеобјашњењаиобавештења; 

постављапроблем, 

водипроцесњеговогрешавањаиврш

ипроверуактивностиученикаутокуп

роцеса; 

повезујеновоградивосапретходним

искуствимаизнањимаученика 

(школскимиваншколским); 

припремаикористидидактичкасредс

тва; 

водииусмераваинтеракцијскиоднос

уучионици; 

мотивишеученикезарад; 

провераванаучено; 

подстичеопштуклимуопуштености, 

уважавасвеидеје 
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поздрављање, националности, државе, 

члановипородице, бројевиод 1 до 100, боје,  дани, 

месеци, годишњадоба, школскиприбор, животиње, 

реднибројеви, распоредчасова, адреса, 

бројтелефона, местостановања, 

предлозизаместоивреме 

6.НАЦИОНАЛНОСТИ 

Властитеименицевезанезадржавеистановникеистих 

Предлозизаместо 

 

ФРАНЦУСКЕШАНСОНЕ 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

1.СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Чланови (одређени, неодређени, сажети, 

партитивни) 

присвојни и показни детерминанти 

глаголски облици: презент, перфекат, блиско будуће 

време (aller + infinitif), скорашње прошло време 

(venirde + infinitif) 

2.ОДЕВАЊЕ 

модални глаголи: pouvoir, vouloir, devoir 

правилни глаголи на – ER, -RE, -IR; неправилни 

глаголи:venir, aller, connaître, voir, sortir, dormir... 

повратни глаголи 

3.ЗАБРАНЕ 

Конструкције, примери, фразални глаголи 

постављање питања, упитне  речи:ко, шта, колико, 

како, зашто, када, где , итд. 

Заменице у функцији  директног објекта (COD) 

4.ПОКЛОНИ 

Заједничке именице 

Прилози за време и место 

5.ХРАНА 

Партитивни члан, негација, прилози за количину 

6.ПОЛИЦИЈА 

Лексика везана за истраживачку полицију 

слушају; читају; пишу и записују; 

описују и препричавају; усмено 

излажу и изговарају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; 

предвиђају; изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; практично 

изводе моделе (обрасце) целовитих 

делатности, коригују грешке и 

усавршавају технику извођења; 

играју улоге и имитирају; повезују 

ново са већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено; подстиче 

општу климу опуштености, 

уважава све идеје 



108 

 

Негација у перфекту, поред ne…pas и други облици 

негације 

Имперфекат 

 

МЕЂУНАРОДНИ  ИСПИТ  ДЕЛФ 

ПОЗНАТЕ ФРАНЦУСКЕ ЛИЧНОСТИ -ПИСЦИ, 

МУЗИЧАРИ, ГЛУМЦИ, УМЕТНИЦИ, 

ИСТОРИЧАРИ 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

1.ТАКМИЧЕЊА 

описнипридеви, именицекојесеодносена 

СПОРТ/ПРИПРЕМЕ ЗА СПОРТСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

Простифутур, прилошкеодредбезавреме,  

2.СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Глаголскиоблици: презент, блископрошловреме и 

тренутнипрезент 

3.ПЛАНОВИ 

Креирањепланова, 

Прилошкеодредбезанамеру, 

Компаратив и суперлативименица, придева и 

прилога 

4.РАЗМЕНА МИШЉЕЊА/ИНФОРМАЦИЈА 

Прошлиглагослиоблици 

Индиректниговор 

5.РАСПУСТ 

Вокабуларвезанзапутовања, посао, планове, 

предлоге 

Кондиционалпрезента 

6.ПУТОВАЊЕ У НЕКУ ФРАНКОФОНУ ЗЕМЉУ 

Мушки и женскиродименица и придевавезанихза 

НАЦИОНАЛНОСТ 

Предлозизаместо 

Описивањенекедржаве; њенеосновнекарактеристике 

 

МЕЂУНАРОДНИ  ИСПИТ ДЕЛФ 

 

слушају; читају; пишу и записују; 

описују и препричавају; усмено 

излажу и изговарају; меморишу; 

препознају и запажају; упоређују, 

сортирају и класификују; 

предвиђају; изводе закључке и 

дефинишу; анализирају и 

исправљају грешке; постављају 

питања, траже информације и 

објашњења; одговарају на питања; 

осмишљавају ново градиво; 

примењују своје знање; практично 

изводе моделе (обрасце) целовитих 

делатности, коригују грешке и 

усавршавају технику извођења; 

играју улоге и имитирају; повезују 

ново са већ постојећим знањем 

(школским и ваншколским); 

учествују у партнерском раду 

излаже градиво кроз питања, 

захтеве; практично показује моделе 

(обрасце) целовитих делатности, 

прати њихово извођење и коригује 

грешке; објашњава нове речи и 

изразе; одговара на питања 

ученика, даје објашњења и 

обавештења; поставља проблем, 

води процес његовог решавања и 

врши проверу активности ученика 

у току процеса; повезује ново 

градиво са претходним искуствима 

и знањима ученика (школским и 

ваншколским); припрема и користи 

дидактичка средства; води и 

усмерава интеракцијски однос у 

учионици; мотивише ученике за 

рад; проверава научено; подстиче 

општу климу опуштености, 

уважава све идеје 
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ПОЗНАТЕ ФРАНЦУСКЕ ЛИЧНОСТИ -ПИСЦИ, 

МУЗИЧАРИ, ГЛУМЦИ, УМЕТНИЦИ, 

ИСТОРИЧАРИ 
 

 

3.3.10.5. ПРОГРАМ РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Слободне активности ученика који су посебно заинтересовани за биологију, могу се реализовати кроз еколошку секцију. Слободне 

активности треба да буду усклађене са интересовањима и могућностима ученика, потребама текућег градива и друштвене 

заједнице, како би се повећала мотивација ученика за учешће у слободним активностима.  

 

Циљ и задаци: 

- исказивање заинтересованости за шира знања из предмета, 

- истраживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе,  

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет,  

- стицање и развијање знања и разумевања, умења и ставова према светским и националним вредностима и достигнућима. 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

1. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ  

2. ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ 

3. ИЗРАДА ЗБИРКИ 

4. УКЉУЧИВАЊЕ У ЛОКАЛНЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

5. ПОСЕТЕ 

6. ИЗЛОЖБЕ 

7. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ЕКОЛОШКИХ ДАТУМА 

посматрање, уочавање, анализирање, 

упоређивање, закључивање, 

самосталан рад, практичан рад, 

истраживачки рад, теренски рад, 

фотографисање, израда паноа, 

презентација, збирки, 

проналажење нових извора знања, 

развијање сарадничких односа  и 

критичког мишљења, организовање 

и учествовање у дебатама, 

радионицама, квизовима, изложбама 

и сл, учествовање у обележавању 

важних датума, учешће у акцијама 

очувања, заштите и унапређивања 

животне средине,  

подстиче на самостални рад,  

методе рада прилагођава ученицима 

који показују интересовање за 

усвајање знања у већем обиму,  

упућује ученике на коришћење 

додатне литературе и прикупљање 

података из различитих извора знања,  

мотивише ученике за учешће у 

дебатама, радионицама, квизовима,  

организује пројекцију филмова,  

организује и води теренски рад,  

организује и подстиче ученике да 

узму учешће у уређивању живог 

кутка, хола школе, обележавању 

важних датума, 
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учествовање у локалним 

манифестацијама,  

посета Националном парку Ђердап,  

посета ZOO врту у Кладову 

организује учешће у локалним 

манифестацијама, 

организује посету Националном 

парку Ђердап и ЗОО врту, 

утиче на развој еколошке свести код 

ученика 

 

3.3.10.6. ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за историју, могу се реализовати кроз историјску секцију. 

Слободне активности треба да буду усклађене са интересовањима и могућностима ученика, потребама текућег градива и 

друштвене заједнице, како би се повећала мотивација ученика за учешће у слободним активностима. 

Циљ и задаци:: 

Истраживачки рад и коришћење стручне литературе.; да ученик изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

стекне основна историјска знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења 

и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој 

живи.  

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

1. Чувари културног наслеђа 

2. Упознајмо улице и заволимо 

нашу Општину 

3. Холокауст 

4. Општа и национална историја – 

обележавање значајних датума 

5. Кладово, мој град – 

знаменитости Кладова 

- бирање теме (дају иницијативу у складу 

са сопственим интересовањем и 

способностима) 

- истраживање културног наслеђа нашег 

краја и обилазак културних знаменитости 

(Диана, Трајанов мост, Фетислам, 

Лепенски Вир...) 

- обележавање значајних догађаја 

- посета Националном парку Ђердап 

- истраживање о теми Јевреји, Холокауст, 

Други светски рат и посета синагоге  

- проналажење илустрација, текстова и 

филмова о свим темама 

- учешће у разговору 

- читање и учење текстова 

- гледање филмова 

- указивање ученицима на то шта све 

може бити знаменитост једног града 

(обилазак културних знаменитости – 

Диана, Трајанов мост, Фетислам, 

Лепенски Вир...) 

- презентовање резултата рада 

- организовање посете Националном 

парку Ђердап 

- самостално истраживање о јеврејским 

симболима (организовање посете 
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- учешће у локалним манифестацијама 

- учешће у конкурсима, пројектима, 

дебатама, квизовима 

- читање текстова о теми и објашњавање 

истих 

- проналазе материјал, анализирају 

податке, самостално прикупљају 

информације, израђују паное 

синагоге) и разговор о важним 

догађајима из опште и националне 

историје 

- активно учествовање у „Школи 

новинарства“ 

- припремање за снимање емисија 

- организовање и учешће у локалним 

манифестацијама 

- организовање или пријављивање на 

квизове, дебате, пројекте... 

- израда презентација 

 

3.3.10.7. ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљ и задаци 

- подстицање и развијање учениковог стваралачког мишљења и деловање у области ликовних уметности 

- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама 

- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање 

- активно и адекватно учествовање у презентацији сопствених и радова других ученика 

- развијање креативног мишљења и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање 

 

Садржај програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

Цртање  

Сликање  

Вајање 

Фотографија 

Витраж  

Колаж   

Филм 

-посматра 

-запажа 

-црта 

-кометарише радове 

-повезује 

-демонстрира 

-разгова 

-уочава 

-презентује 
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3.3.10.8. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА 

 

У окиру спортских секција постоје секције за фудбал, кошарку, одбојку и стони тенис. 

Ваннаставне активности (секције) организују се за ученике са посебним интересовањем за спорт. Рад се одвија у спортским 

секцијама или школским екипама које се формирају према интересовању, способностима и полу ученика. 

Циљ спортске секције је да разноврсним систематским, моторичким активностима и повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима допринесе развоју мотАоричких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења 

и неопходних теоретских знања везаних за кошарку. 

Задаци 

Подстицање раста, развоја и утицање на 

правилно држање тела; 

- Развој и усавршавање моторичких способности; 

- Стицање  моторичких  умења  који  су  као  садржај  утврђени  програмом  физичког  васпитања  и  стицање  

теоријских  знања  неопходних  за  њихово усвајање; 

- Формирање морално-вољних квалитета личности; 

- Стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и здравом животу; 

- Примена стечених знања и умења у сложенијим условима кроз игру и такмичење; 

 

Садржај програма 
Начин реализације 

Активности ученика Активности наставника 

Фудбал, 

Кошарка, 

Одбојка,  

Стони тенис 

Вежбање,   анализирање,   трчање,   

скакање, такмичење, слушање, играње 
Анализирање, поређење,

 показивање, објашњавање, 

кориговање, играње 

 

 

3.3.10.9. ПРОГРАМ РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
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Циљ рада музичке секције је развијање слуха и ритма ученика,ширење гласовних могућности, учвршћивање интонације кроз 

дела дела домаћих и страних композитора разних епоха и народне музике  у прилагођеном извођењу. 
 

Задаци   секције су да код ученика развију музичке способности и жељу за активним музицирањем, развија естетске 

вредности и учешћа у колективним наступима. 
 

Садржаји Активност ученика Активност наставника 

Химна,,Боже правде“ 

Обрада песама поводом Дечје недеље Рад 

на техници певања и свирања Извођење 

песама поводом Дечје недеље Одабир 

песама за дан „Светог Саве“ Орада 

духовних композиција Инклузивна 

радионицаСлушање музике Песме 

поводом Нове године и Божића Слушање 

музике 

Певање , свирање , 

слушање 

музике,игре 

планира, објашњава, упућује, подстиче, 

демонстрира,помаже,прати рад, вреднује, оцењује, 

сарађује, координира, води рад,пружа 

подршку,охрабрује ученике  у извођењумузике  и њеном 

стварању 

 

 

 

 

 

3.3.10.10. ПРОГРАМ САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 

 

У оквиру наставних и ваннаставних програма у основним школама ученици не добијају довољна и адекватна знања о 

правилном и безбедном понашању у саобраћају. Зато је неопходно додатно едуковање деце школског узраста о познавању 

саобраћаја и безбедном учешћу у њему. Та едукација саобраћајних правила и прописа најбоље се спроводи на часовима 

саобраћајне секцијеу школи 

Циљеви организовања и рада саобраћајне секције у основној школи су: прво - омасовљење активности на унапређењу 

саобраћајне културе и безбедности у саобраћају свих ученика, наставника и родитеља, оспособљавање чланова секције из 

виших разреда за «вршњачку едукацију» у радионицама нижих разреда, и треће - подстицање афинитета и талента за 

опредељење ка неком од занимања из области саобраћаја. 

     Задаци 

- за ученике узраста од 6 до 9 година – обучени за безбедно понашање и кретање у саобраћају као пешаци, 

- за ученике узраста од 10 до 12 година – обучени за безбедно понашање и кретање у саобраћају као бициклисти, и 
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- за ученике узраста од 13 до 14 година – обучени за безбедно понашање и кретање у саобраћају као возачи скутера или 

мотокултиватора. 

Секција би се организовала за ученике од 5. до 8. разреда, с тим да би се у део њених активности 

обавезно укључивали сви, посебно   ученици нижих разреда 

Секција би имала помоћ и подршку локалне полиције и локалног ауто-мото клуба, односно пословне јединице АМСС. 

Помоћ и подршку у реализацији саобраћајних секција школама би пружио Тим за планирање, припрему и спровођење 

активности и мера у области саобраћајне културе и безбедног понашања предшколске и школске деце у Србији, односно 

одговарајући, слични тимови у локалним срединама, у чији рад би непосредно били укључени и наставници – руководиоци 

секција. 

 

Садржаји програма Начин остваривања програма   1. Активности ученика   2. Активности наставника 

- Саобраћајни знаци 

- Саобраћајна  правила  

и прописи 

- Пешак и бициклиста  

у саобраћају 

-Саобраћајна   култура   

и безбедност у 

саобраћају 

-Вожња бицикла на 

саобраћајном  полигону 

Школско такмичење 

„Шта знаш о саобраћају“ 

 практичне вежбе на 

1. 

- слушају, посматрају, причају, описују, упоређују, цртају , праве , решавају саобраћајне тестове, 

возе бицикл 

на полигону, раде на рачунару. 

 

2. 

Наставник усмерава учениково размишљање, наводећи их тако на одговарајуће закључке 

Упознаје их са техничким напретком од праисторије до данашњег доба у области саобраћаја, 

Упознаје ученике са врстама саобраћаја, 

- Упознаје ученике са значајем саобраћаја као привредне гране, 

- Објашњава ученицима о одговорности учесника у саобраћају, 

- Упознаје их са утицајем саобраћаја на заштиту зивотне средине, 

- Упознаје их са светлосном сигнализацијом, знаковима и правилима понашања учесника у 

саобраћају. 

- Показује и прати вожњу на саобраћајном полигону 

- Организује такмичење ученика 
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4. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

 

 

4.1. ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

 

Ритам радног дана: 

1230-1245- пријем ученика  

1245-1315- ручак 

1315-1430- израда домаћих задатака – самостални рад 

1430-1530- слободне активности 

1530-1600- отпуст ученика 

 

Садржаји 

Начин реализације програма 

Општи и специфични циљеви Активности  

ученика 

Активности  

   наставника 

Физички развој и 

здравствено васпитање 

 

 

Развој математичко-

логичких компетенција 

 

 

Развој вербалних 

способности 

 

 

Развој моралних 

вредности и 

социјализација 

 

Игре у просторијама 

школе и школском 

дворишту (елeментарне, 

дидактичке, друштвене) 

Шетње и излети у 

околини 

Литерарно изражавање 

(усмено и писмено) 

Ликовно изражавање 

Музичко изражавање 

Драмско изражавање 

Изражавање плесом 

Спортске активности и 

такмичења 

Друштвене игре, радио и 

ТВ емисије 

Израда плана рада на годишњем, 

месечном и дневном нивоу 

Вођење евиденције о реализованим 

активностима 

Вођење евиденције о полазницима 

продуженог боравка 

Организација родитељских састанака 

Вођење ндивидуалних разговора са 

родитељима ученика 

Пружање стручне помоћи ученицима у 

учењу и изради домаћих задатака 

Организовање слободних активности 

ученика 

Организовање излета и посета 

Дежурство за време оброка 

Општи циљ: омогућити 

збрињавање и безбедност 

ученика 1. и 2. разреда након 

завршених часова редовне 

наставе, као и боравак испуњен 

разноврсним садржајима и 

активностима које ће повољно 

утицати на развој целокупне 

личности и индивидуалних 

особености и припремити дете за 

даље образовање и самостално 

учење. 

Специфични цињеви: 

подстицање потпуног и 

хармоничног развоја детета; 



116 

 

 

Естетско васпитање и 

подстицање 

креативности 

Прославе рођендана 

Прославе празника 

Посета културним 

дешавањима 

Посета културним, 

образовним и 

уметничким 

институцијама 

Организовање и уређење 

радног простора и 

простора за игру 

Уређење просторије за ваннаставне 

активности, набавка потребног 

дидактичког материјала 

Сарадња са учитељима ученика који 

похађају продужени боравак 

Учешће у раду Стручног већа наставника 

разредне наставе и васпитача 

Учешће у раду Наставничког већа 

(евалуација, извештавање) 

Рад у Тимовима и Активима 

Сарадња са директором, библиотекаром 

и педагогом 

Стручно усавршавање 

Учешће у културној делатности школе и 

локалне заједнице 

уочавање и подстицање 

индивидуалних способности и 

сколности; 

развијање позитивне 

комуникације и социјализација 

деце; 

корелација учења и слободног 

времена; 

мотивисање деце за учење кроз 

флексибилнији приступ и 

уважање индивидуалности, 

оспособљавање ученика за 

самостално учење; 

пружање додатне подршке деци 

са посебним потребама 
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4.2.  ПРОГРАМ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА -ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ- 

Циљеви и очекивани исходи:  

 

- Развијање осећаја за иницијативу у предузеништво 

- Оспособљавање ученика за ефикасан рад у тиму и организацији 

- Уважавање значаја изражавања идеја, искустава и осећања кроз креативност 

- Културолошка освешћеност и изражавање, разумевање и коришћење различитих форми уметничког изражавања 

- Развијање одговорности према сопственом здрављу  

- Примена усвојених здравих навика 

- Ефикасно управљање собом и својим активностима 

 

Ритам радног дана: 

 

1230-1240  -  пријем деце 

1240-1300  -  ручак 

1300 -1600 - активности 

1600  - отпуст ученика 

 

РАСПОРЕД 

 

Време 

реализације 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

13-14 30 

часова  

I активност 

Учионица 

моја 

радионица 

III 

активност 

 Моја школа 

моја 

позорница  

I активност 

Учионица 

моја 

радионица  

 

III 

активност 

 Моја школа 

моја 

позорница 

IV 

активност  

Мој крај- 

моја игра 

14 30- 16 00 

часова  

IV 

активност  

Мој крај- 

моја игра 

II У здравом 

телу-  здрав 

дух 

IV 

активност  

Мој крај- 

моја игра  

II У здравом 

телу-  здрав 

дух 

II У здравом 

телу-  здрав 

дух 
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Садржај 

Активности 

 

 

Општи и специфични циљеви 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

 

 

 

Предузетничка настава-

предузимљива деца 

 

 

 

I УЧИОНИЦА – МОЈА 

РАДИОНИЦА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Објашњава начин рада, 

показује и даје примере. 

-Упућује и мотивише на 

рад. 

-Проналази изворе знања, 

мотивише, одговара на 

постављена питања, 

усмерава, даје подршку и 

помоћ ученицима у раду. 

-Указује на грешке и 

упућује ученике на 

правилан рад. 

- Помаже приликом 

израде паноа и излагања 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Црта, боји разноврсним 

прибором 

и материјалом, 

изражавајући 

замисли, машту, утиске 

- обликује, моделује 

препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком; 

- преобликује предмет за 

рециклажу дајући му 

нову употребну вредност; 

- комбинује ритам, линије 

и облике стварајући 

оригиналан орнамент за 

одређену намену; 

- самостално и у групи 

прави предмете од 

одабраног материјалa 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развијање ликовне вештине; 

-Подстицање надарености код 

деце; 

-Развијање осећаја за иницијативу 

и предузетништво; 

-Оспособљавање ученика за 

ефикасан рад у тиму и 

организацији; 

-Уважавање значаја изражавања 

идеја,искуства и осећаја кроз 

креативне идеје; 

-Оспособљавање ученика за 

самостално остваривање идеја и 

рад на пројектима који би 

допринели личној афирмацији и 

друштвеној активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

Здравствено васпитне 

активности 

 

 

II У ЗДРАВОМ ТЕЛУ – 

ЗДРАВ ДУХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подстиче интелектуални 

и социјални развој код 

ученика 

-Развија вештине 

одговорности  према 

своспсвеном здрављу 

- Развија навике 

свакодневног бављења 

физичким активностима 

-Редовно прати рад и 

залагање ученика на часу 

-Подстиче код ученика 

развој мишљења и 

разумевања 

-Негује  позитиву климу у 

одељењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ученик у складу са 

индивидуалним 

интересовањима  у групи 

учи правила и унапређује 

вештине  играња 

различитих  игара; 

- Одговорно и ефикасно 

управља собом и својим 

активностима; 

-Ради ефикасно са 

другима као члан 

тима,групе,организације 

и заједнице; 

- Ефикасно и критички 

користи научна и 

технолошка знања, уз 

показивање одговорности 

према свом животу, 

животу других и 

животној средини. 

- Стиче вештине 

правилног и неправилног 

држања тела 

-Неговање здравих 

стилова живота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Подстицање раста,развоја и 

утицање на правилно држање тела; 

-Развој и усавршавање моторичких 

способности; 

-Стицање моторичких умења која 

су као садржај утврђени програмом 

физичког васпитања и стицање 

теоријских знања неопходних за 

њихово усвајање; 

-Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичкох 

васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног 

подручја; 

-Формирање морално-вољних 

квалитета личности; 

-Оспособљавање ученика да 

стечена умења,знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

-Стицање и развијање свести о 

потреби здравља,чувања здравља и 

заштити природе и човекове 

околине. 
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III МОЈА ШКОЛА – МОЈА 

ПОЗОРНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развија вештине у 

области извођачких 

уметности укључујући и 

вештине јавног наступа 

-упознаје ученике са свим 

битним аспектима 

драмског и позоришног 

рада 

- одабир текстова за 

драмско извођење 

- припрема костима и 

увежбавање кореографије 

усмерава ученика 

- даје задужења 

- презентује 

- подстиче на 

размишљање 

- развија код ученика 

аналитичко, синтетичко, 

индуктивно, дедуктивно 

мишљење 

- подстицање 

предузетничког духа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дисање 

- дикција 

- покрет 

- мимика 

- имитација 

- говорништво 

- игра 

- глума 

- 

- критикује и даје 

мишљења 

- певање 

- помаже другим 

ученицима 

- учествује у доношењу 

правила 

- такмиче се 

- изводе закључке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стварање радних навика и 

професионално усмеравање 

ученика 

-развијање осећаја одговорности за 

преузете обавезе и дужности  и за 

поштовање рада и радне 

дисциплине 

-развијање инересовања, 

- овладавање основним техникама 

развоја драмског и сценског 

наступа 

- развијање самоконтроле код 

ученика 

-развијање вештина у области 

извођачких уметности укључујући 

и јавни наступ. 
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Моја школа -моја позорница 

 

 

IV МОЈ КРАЈ – МОЈА ИГРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пројектује 

- усмеравање ученика 

- одабир игара 

- припрема костима и 

увежбавање кореографије 

показивање корака игре 

- даје задужења 

- презентује 

- подстиче на 

размишљање 

- сарађује са музичком 

школом 

- сугерише 

- мотивише 

 

 

 

- дисање 

- дикција 

- покрет 

- критикује и даје 

мишљења 

- певањ 

-играње 

- помаже другим 

ученицима 

- учествује у доношењу 

правила 

- такмиче се 

- изводе закључке 

 

 

 

 

-стварање радних навика и 

професионално усмеравање 

ученика 

-развијање осећаја одговорности за 

преузете обавезе и дужности  и за 

поштовање рада и радне 

дисциплине 

-развијање инересовања, музичке 

осетљивости и креативности 

развијање осетљивости за музичке 

вредности,  упознавањем музичке 

традиције и културе свога и других 

народа 

-развијање самоконтроле код 

ученика 

-подстицање музичког 

стваралаштва и изражавања у свим 

музичком активностима 

-уређење радног простора 

 

4.3. ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 

 

Наша Школа прати културна и јавна дешавања у граду и зато негује међу ученицима склоности, не само према учењу, 

стицању и презентовању знања, већ и према чувању лепе речи, музици, сликарству, глуми, спорту... 
 

Поштујући и пратећи такве афинитете ђака (а у складу са узрастом) програми културно-спортских активности 

засновани су на њиховим интересовањима, склоностима, талентима, амбицијама, са циљем да се поспеше креативност, 

инвентивност, маштовитост, заједништво и колективни дух, ангажованост према друштвеној и социјалној стварности, свест 

о сопственим вредностима и њиховој надградњи, људске врлине и квалитети. 
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Циљ културне делатности школе је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног рада у 

друштвеној средини. 

Задаци Школе у остваривању културних и друштвених активности су да: 

− успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради јединственог деловања 

на васпитање и развој деце и омладине, 

− предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе повезивања школе и друштвене 

средине, 

− активно учествује у јединственом деловању на младе у својој средини од предшколског васпитања до срeдњег 

образовања, 

− омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција на остваривању програма образовно-

васпитног рада), 

− стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у друштвеној средини, 

− обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу средине. 
 

Ради афирмације и подршке културним  активностима ученика у школи планирају се различита дешавања, кроз 

следеће садржаје: 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 
-пружање подршке ученицима и родитељима 

-добродошлица 

-развијање хуманих осећања 

-указивање на значај годишњица 

-сарадња са локалном заједницом 

-указивање на значај културних и националних вредности 

-указивање на значај и дело Светог Саве 

-обележавање школске славе 

-указивање на историјски значај и вредност мајке као ослонца породице 

-развијање естетских и културних вредности 

-стицање знања 

 

Садржаји програма Активности ученика Активности наставника 

Обележавање почетка школске 

године – пријем првака 

Учествовање у свечаном пријему 

добродошлице и уручивању пригодних 

поклона и 

-организовање 

-координирање 
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Обележавање Дечје недеље 

Учествовање у маскенбалу, јавном часу 

цртања изложбама,посети председнику 

општине 

-координирање 

-усмеравање активности 

Обележавање Дана 

школе 
Учешће у приредби 

-координирање 

-усмеравање активности ученика 

Обележавање  важних јубилеја Прављење паноа ,организовање изложби 

-задуживање ученика 

-усмеравање активности 

-презентовање садржаја 

Обележавање школске славе– 

Светог Саве 

Припрема и извођење приредбе, учешће 

на ликовном и литерарном конкурсу, 

израда паноа 

-израда сценарија за приредбу 

-  одабир  ликовних  и  литерарних  радова  

за јавну публикацију 

Обележавање  8. марта 
Припрема честитки, изложба радова, 

организовање приредбе 

-координисање 

-усмеравање активности ученика 

Посете позоришту, музеју,архиву, 

галерији,полицијској станици 

 

Посете ученика, презентовање 

 

-координисање 
 

 

 

 

4.4. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Као један од најбољих начина за развој  и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 

малолетничке делинквенције, школа у  оквиру  школског програма,  реализује  и  програм школског спорта, којим су 

обухваћени сви ученици. 

Ради подстицања правилног развоја и развијања свести о значају здравља и његовог очувања, потребно је ученике 

укључивати у што више спортских активности које ће допринети реализацији циљева физичког васпитања. 

 

Циљ програма школског спорта јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, допринесе 

интегралном развоју личности  ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним условима. 
 

 

НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

Школа ће, заједно са јединицом локалне самоуправе, да организује недељу школског спорта  једном у току полугодишта. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима 

ученика. 
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Поред Недеље школског спорта, горе наведени задаци, реализоваће се и путем , како редовних часова тако и часовима 

спортске секције. 

Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским    дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима 

ученика. 

У реализацији ових активности поред ученика и наставника учешће ће узети и Спортски савез општине Кладово. 
 

-Усмеравање  ученика  ка  здравом  начину  жив свести   о   важности   сопственог   здравља   и    превенција насиља, 

наркоманије и деликвенције    

-подстицање   раста,   развоја   и   у правилно држање тела 

- развој и усавршавање моторичких способности 

- стицање моторичких умења која су као садржај програмом   и   стицање   теоријских   знања   неоп њихово усвајање 

- формирање морално-вољних квалитета личности 

- оспособљавање ученика да стечена знања, умењ користе у свакодневним условима живота и рада 

-  стицање  и  развијање  свести  о  потреби  здравља и заштити природе и човекове средине 

 
 

 

Активности/теме,  садржаји 
Начин реализације 

1.Активности  ученика 

2. Активности наставника 

 

-Учешће на кросу РТС-а, - 

-организовање недеље школског спорта, 

-спортских турнира, 

-организовање штафетних игара, полигона спретности, 

-међуодељенских такмичења, 

-учешће на уличним тркама. 

- Организовање турнира у оквиру програма поводом Дана школе на 

којим ће уч 

ученици из других школа, 

-организовање турнира на којим ће учествовати родитељи и наставници. 

1. 

Вежбање,   анализирање,   трчање,   скакање,   

такмичење, 

играње, учествовање 

2. 

Анализирање,   поређење,   показивање,   

објашњавање,   к 

играње, организација такмичења 

 
 

 

 

4.5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
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Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у остваривању образовно-васпитног рада саставни је 

део Школског програма. Установа програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања одређује мере и активности које 

обезбеђују развијање и неговање позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите).  

Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих облика и интензитета насиља, 

злостављања и занемаривања у установи, специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 

установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и временска динамика 

остваривања.  

Превенцију насиља, злостављања и занемариња чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно 

окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.  

Превентивним активностима се: 

 

- подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика и свих укључених у живот и рад школе за препознавање насиља, 

злостављања и занемаривања; 

- негује атмосфера стварање и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, 

злостављање и занемаривање;  

-истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље; 

- обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, слостављања и занемаривања 

- дефинишу  процедуре и поступци  за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља; 

-унапређују компетенције наставног и ваннаставног особља, деце, ученика, родитеља, старатеља и локалне заједнице за 

уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања. 

  

 ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ  МЕРА И АКТИВНОСТИ  ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА; ЗЛОСТАВЉАЊА 

И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Активности 
Временска 

динамика 

Начин 

реализације 

Одговорна 

лица 

Упознавање са Општим и Посебним 

протоколом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  септембар 

Упознавање чланова Школског одбора, 

Наставничког већа, Ученичког 

парламента  са Општим и Посебним 

протоколом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Директор 

секретар 

Усклађивање постојећих подзаконских 

аката Школе 
септембар 

Упознавање ученика, родитеља и свих 

запослених са наведеним  подзаконским 

Секретар, 

Одељењске старешине 
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-Кућни ред школе 

-Права, обавезе и одговорности ученика, 

родитеља, наставног и ван наставног 

особља  

актима Школе на часовима одељњског 

старешине, родитељским сатанцима и 

седници Наставничког већа; постављање 

аката на сајт школе  

Допуна Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања септембар 

Праћење законских новина и израда 

допуне Програма заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Секретар, 

Тим, 

ПП служба 

Ангажовање постојећих ресура у 

образовно- васпитним установама за 

стварање безбедног и подстицајног 

окружења 

 

септембар 

Формирање Вршњачког тима и 

одређивање наставника ментора и израда 

Плана и програма рада 

Директор, 

Наставник ментор 

Организовање обука за ненасилну 

комуникацију и конструктивно решавање 

проблема  

током 

године 

Оргагинозовање и реализација обуке за 

ненасилну комуникацију и 

конструктивно решавање проблема за 

ученике и наставнике 

Директор, 

Наставници,  

 

Организовање разговора и трибина о 

безбедности и заштити ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања за 

ученике, родитеље и наставнике 

током 

године 

Оргагинозовање и реализација обуке Директор, 

Тим 

Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције насиља 

-Савет родитеља 

-Школски одбор 

-Ученички парламент 

-Наставничко веће  

Током 

године 

Сарадња и упознавање свих кључних 

носилаца превенције насиља 

 

Директор, 

Тим 

Сарадња са спољашњом мрежом 

-Центар за  социјални рад 

-Здравствени центар 

-МУП  

-Локална самоуправа 

- Школска управа 

-Тужилаштво 

 

Током 

године 

-консултације, извештавање или 

организовање трибина и предавања 

Директор, 

Секретар, 

ПП служба, 

Тим 
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Развијање и неговање различитости и 

културе понашања у оквиру васпитно-

образовних активности 

Током 

године 

Предавања, радионице на часовима 

одељењског старешинства, грађанског 

васпитања и верске наставе и других 

наставних предмета 

Тим, 

Одељњске старешине 

Наставници грађанског и 

верске наставе и других 

наставних предмета 

Обезбеђивање превентивмне и заштитне 

улоге школског спорта и спортских 

активности у заштити ученика 

Током 

године 

Организовање турнира, такмичења и 

спортских секција 

Наставници физичког 

васпитања 

Развијање и неговање хуманих односа 

међу половима 

Током 

године 

Предавања, радионице на часовима 

одељењског старешинства, грађанског 

васпитања и верске наставе и других 

наставних предмета 

Тим, 

Одељњске старешине 

Наставници грађанског и 

верске наставе и других 

наставних предмета 

Стручно усавршавање запослених ради 

унапређивања компентенција за 

превентивни рад, благовремено уочавање, 

препознавање и реаговање на насиље, 

злостављање и занемаривање 

Током 

године 

Реализација обуке  Директор, 

Тим 

Дефинисање улога и одговорности у 

примени процедура и поступака  

-руководства 

-чланова Тима 

-дежурних наставника одељењских 

старешина  

- предметних наставника  

- осталих запослених 

септембар -доношење плана дежурства наставног и 

ненаставног особља 

-контрола уласка и изласка у зграду 

школе 

-видео надзор 

-школски полицајац 

Директор, 

ПП служба 

Процена стања безбедности у школи и 

њеног окружења 

(Комисија) 

октобар Формирање Комисије за процену стања 

безбедности у школи и њеног окружења 

Директор, 

Тим 

  

 

АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
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Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине и активности којма се оно зауставља, осугурава 

безбедност учесника (оних који трпе, чине или сведоче), смањује ризк под понављања, ублажавају последице за све учеснике и 

прате ефекти предузетих мера. 

Школа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете или ученик трпи насиље, злостављање и 

занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.  

Специфични циљеви у интервенцији: 

- спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља; 

- успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља; 

- стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите; 

- ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета (ученика) у заједницу вршњака и живот школе; 

- саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи насиља. 

 

 

ПЛАН ИНТЕРВЕТНИХ  МЕРА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА; ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Активности  Временска динамика Одговорна лица  Циљне групе 

Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља 

Током школске 

године 

Директор, секретар, Тим, 

стручни сарадници 

Ученици, Наставничко веће, Савет 

родитеља, Ученички парламент 

Сарадња са надлежном 

организационом јединицом 

полиције; Центром за социјални рад; 

Здравственим центром, МПНР-

Школском управом; и правосудним 

органима 

Ученици, Одељенске старешине, 

родитељи 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља 

Одељенске старешине, ПП 

служба, Тим 
Ученици, одељенске старешине 

Праћење и процењивање ефеката 

предузетих мера 
 

ПП служба 

тим 
Ученици 

Извештавање органа установе о 

остваривању и ефектима програма 

заштите, а нарочито у односу на: 

-учесталост инцидентних ситуација 

и број пријава 

Јануар и јун 
Директор 

Тим 

Наставничко веће, Савет родитеља, 

Школски одбор, Релеватне установе 
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-заступљеност облика и нивоа 

насиља 

-број повреда 

-број васпитно дисциплинских 

поступака против ученика и 

запослених 

-оставерне обуке у превенцији 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

-број акција које промовишу 

сарадљу, разумевање и помоћ 

вршњака 

-степен укључености родитеља у 

живот и рад установе  

Подршка ученицима који трпе 

насиље и који су сведоци насиља  

Током школске 

године 

Одељенске старешине, ПП 

служба 
Ученици 

Рад са децом која врше насиље 
Одељенске старешине, ПП 

служба 
Ученици 

Саветодавни рад са родитељима 
Одељенски старешина, 

ПП служба 
Родитељи 

 

 

Кораци у интервенцији су следећи: 

1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем 

спољашњих знакова или поверавањем самог ученика или треће особе (сумња на насиље). 

2. Прва реакција треба да буде заустављање, односно прекидање насиља и обавештавање о томе надлежне особе: дежурног 

наставника, чланова Тима, директора, одељењског старешине, психолога односно педагога. 

3. Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима. Тај 

разговор треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања. 

4. Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника. Разговор треба да 

води неко од чланова тима, педагог или психолог или одељењски старешина. Како у образовно-васпитном систему нема места за 

истрагу или доказивање злостављања, о постојању сумње се обавештавају надлежне службе. Посебна пажња треба да буде 
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усмерена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити 

изречене мере. 

5.  Консултације у оквиру установе – са Тимом за заштиту, педагогом односно психологом, директором, дежурним наставником, 

при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и 

најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за социјални рад, 

здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и 

одговорности у самом поступању 

6. Предузимање  акције: позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним 

мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере даљег васпитног деловања); уколико је потребно, 

обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље десило). Подношење пријаве тим службама 

треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је 

у најбољем интересу безбедности ученика да родитељи не буду укључени). 

7. Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа 

сарадње и толеранције. 

Кораци у интервенцији су обавезујући за све запослене у школи. 

 

Спољашња и унутрашња заштитна мрежа 

Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције: 

- Центар за социјални рад 

- МУП 

- Дом здравља 

- Локална самоуправа 

- Школска Управа  

 

Унутрашња заштитна мрежа 
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Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. Школа је прописала улоге и одговорности запослених и 

ученика у школи у случају да постоји сумња на насиље или се насиље догоди: 

ДИРЕКТОР 

- учествује у раду Тима 

- прати примену Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемарувања 

- предузима додатне мере за превенцију насиља: информисање, саветодавни рад, обуке и друге ПП мере 

- у случају кршења процедура прописаних Програмом заштите, предузима мере у складу са Законом 

- активира спољашњу заштитну мрежу (ЦСР, МУП, Здравствени центар), просветну инспекцију или представнике МПНТР 

, ШУ у Зајечару 

ТИМ 

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби, сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

- прати ефекте предузетих мера; 
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- евидентира случај и води документацију; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК 

- учествује у раду Тима 

- даје предлоге мера за заштиту и конструктивно решавање проблема 

- прате ефекте предузетих мера 

- евидентирају облике непожељног понашања на основу образаца 

- организују и реализују саветодавни рад са ученицима и родитељима/старатењима 

- обезбеђују сигурност и поверљивост података и писане документације 

- активирају спољашњу мрежу 

 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК 

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета - реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија; 

- обавештава одељењског старешину о случају; 

- евидентира случај у књигу дежурстава 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ 

- уочавају случајеве насилног понашања; 
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- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини, дежурним наставницима  

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

- учествују у мерама заштите 

 

 

 

 

Евиденција и начини праћења случајева насиља 

Запослени у установи (одељењски старешина, стручни сарадници, Тим, директор) у обавези су да воде евиденцију о појавама 

насиља која треба да садржи податке о томе: 

- шта се догодило 

- ко су учесници 

- како је пријављено насиље 

- које интервенције су предузете 

- какве су последице 

- који су исходи предузетих корака 

- на који начин су укључени родитељи, одељењски старешина, стручна сарадници 

- какви су ефекти предузетих мера. 

Све особе и институције укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права ученика. Тим и стручни 

сарадници прикупљају документацију о случајевима насиља који захтевају његово укључивање. Документација  се чува на 

сигурном месту, како би се обезбедила поверљивост података. 

Процењивање ефеката превенције/интервенције 

На основу евиденције које воде одељенске старешине, стручни сарадници и Тим  врши се процена резултата  преко следећих 

индикатора: 

- броја и нивоа облика насилног понашања 

- број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан број пријављених у току школске године 
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- однос пријављених облика насилног понашања текуће и претходне школске године 

- однос броја случајева насилног понашања са позитивним ефектима текуће и претходне школске године 

- анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи  
 
Анализа примене програма 

 

Аспекти примене програма ће бити видљиви преко ефеката предузетих превентивних и интервентних активности. Примену 

Програма прати и анализира Тим, сваког месеца током школске године, преко евиденције о реализованим активностима које су 

планиране Програмом ии обавештава путем Пологодишњег и Годишњег извештаја. 

ОБЛИЦИ НАСИЉА ПО НИВОИМА 

ОБЛИЦИ 

НАСИЉА Физичко 

насиљe 

Емоционално/ 

психичко насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 
НИВОИ 

НАСИЉА 

ПРВИ НИВО 

ударање чврга, 

гурање, штипање, 

гребање, гађање, 

чупање, уједање, 

саплитање, 

шутирање, 

прљање, 

уништавање 

ствари... 

исмејавање, 

омаловажавање, 

оговарање, 

вређање, ругање, 

називање 

погрдним 

именима, псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

„прозивање“... 

добацивање, 

подсмевање, 

игнорисање, 

искључивање из 

групе или 

фаворизовање на 

основу социјалног 

статуса, 

националности, 

верске припадности, 

насилно 

дисциплиновање, 

ширење гласина... 

добацивање, 

псовање, 

ласцивни 

коментари, 

ширење прича, 

етикетирање, 

сексуално 

додиривање, 

гестикулација.. 

узнемиравајуће 

„зивкање“, 

слање 

узнемирујућих 

порука 

СМС-ом, 

ММС-ом, 

путем веб-сајта... 

ДРУГИ 

НИВО 

шамарање, 

ударање, 

гажење, 

цепање одела, 

„шутке“, 

уцењивање, 

претње, 

неправедно 

кажњавање, 

забрана 

сплеткарење, 

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање 

манипулисање, 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

огласи, клипови, 

блогови, злоупотреба 

форума четовања, 

снимање камером 

појединаца против 
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затварање, 

пљување, 

отимање и 

уништавање 

имовине, 

измицање 

столице, 

чупање за 

уши и косу... 

комуницирања, 

искључивање, 

одбацивање, 

манипулисање... 

експлоатација, 

национализам... 

показивање 

интимних 

делова тела, 

свлачење... 

њихове воље, 

снимање камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика.. 

ТРЕЋИ 

НИВО 

туча, 

дављење, 

бацање, 

проузроковање 

опекотина, 

ускраћивање 

хране и сна, 

излагање ниским 

температурама, 

напад оружјем... 

застрашивање 

уцењивање, 

рекетирање, 

ограничавање 

кретања, 

навођење на 

коришћење 

психоактивних 

супстанци, 

укључивање 

у секте, 

занемаривање... 

претње, 

изолација, 

одбацивање, 

терор групе над 

појединцем/ 

групом, 

дискриминација, 

организовање 

затворених 

група (кланова), 

национализам, 

расизам... 

завођење од стране 

одраслих, 

подвођење, 

злоупотреба 

положаја, 

навођење, 

изнуђивање 

и принуда на 

сексуални чин, 

силовање, инцест... 

снимање насилних 

сцена, дистрибуирање 

снимака и слика, 

дечија порнографија... 

 

 

 

РЕАКЦИЈЕ У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА 

 ПРВИ НИВО НАСИЉА ДРУГИ НИВО НАСИЉА ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

САМОСТАЛНО ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

РОДИТЕЉ 

УЧЕНИЦИ 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  

ДИРЕКТОР 

 ПП СЛУЖБА 

ТИМ 

ДИРЕКТОР 

ТИМ 

СПОЉАШЊА МРЕЖА 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  
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РОДИТЕЉ 

УЧЕНИЦИ 

РОДИТЕЉ 

УЧЕНИЦИ 

НАЧИН РЕАГОВАЊА 

ВАСПИТНИ РАД (уколико се 

насиље овог нивоа понови покреће 

се поступак појачаног васпитног 

рада) 

ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ РАД (покреће 

се и ВАСПИТНИ ПОСТУПАК, а у 

случају понављања може се покренути 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ 

ПОСТУПАК) 

ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ РАД уз 

обавезно покретање ВАСПИТНО-

ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

ВРСТА ПОВРЕДЕ ЛАКША 

ЛАКША, а уколико се исти или сличан 

облик насилног понашања понавља 

ТЕЖА повреда 

Насилно понашање трећег нивоа се на 

основу процене Тима за ЗНЗЗ и 

директора може класификовати као 

ТЕЖА повреда, при чему се у обзир 

узимају околности, начин, учесталост и 

последице насилног понашања 

ВРСТА МЕРА 

ВАСПИТНА: 

-опомена ОС 

-укор ОС 

-укор одељењског већа -одређивање 

друштвено корисног односно 

хуманитарног рада 

ВАСПИТНА: 

опомена ОС 

укор ОС 

укор одељењског већа већа и одрђивање 

друштвено корисног односно 

хуманитарног рада 

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКА: 

укор директора 

укор наставничког већа и одрђивање 

друштвено корисног односно 

хуманитарног рада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ПРОГРАМ РАДА НА ПРЕВЕНЦИЈИ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 

Циљ  

Програма је спречавање, сузбијање и превентно деловање против насиља и дроге 
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Активности/теме,  садржаји Начин реализације Носиоци реализације / сарадници 

 

Снимање стања и упознавање са 

функционисањем породица ученика 

Информисање, 

посматрање ученика у току рада 

на часу, 

разговор 

 

Одељењске  старешине  предметне  и  разредне  

наставе, стручни сарадници 

 

Снимање промена у породицама ученика II – 

VIII разреда (алкохолизам, разводи и др.) 

Информисање, 

посматрање ученика у току рада 

на часу, 
разговор 

 

Одељењске  старешине  предметне  и  разредне  

наставе, стручни сарадници 

 

Насиље  и  дрога  – замке  и  изазови  и  како  

се заштитити 

Информисање, 

истицање позитивних примера, 

указивање на могућности 

заштите и на штетне последице 

 

Одељењске старешине и одељењске 

заједнице, психолошко-педагошка  служба 

Тријажа породица са ризиком понашањем Посматрање ученика у току рада 

на часу 

Одељењске  старешине  предметне  и  разредне  

наставе, стручни сарадници 

Идентификација ученика склоних

 агресији, изостајању са наставе 

и асоцијалном понашању 

Предавање, свакодневно 

посматрање и скретање пажње 

Одељењске  старешине  предметне  и  разредне  

наставе, психолог 

Па, да се представим... (радионица 1 из 

Пројекта за превенцију насиља) 

- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 

Развијање вештине ефикасног реаговања у 

ситуацијама насиља (сексуално насиље) 

- Радионица Одељењске  старешине  и   одељењске  заједнице  

VIII разреда 

Понашање у игри са вршњацима - Разговор Одељењске старешине и одељењске заједнице III 

разреда 

Вршњачко насиље - Радионица Одељењске старешине и одељењске заједнице IV 

разреда 

Како нас други слушају и како ми слушамо 

друге 

- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   

заједнице   VI разреда, спец.педагог 

Разлике и сличности (радионица 2 из 

Пројекта за превенцију насиља) 

- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 

Насиље и дрога куцају на врата и наших домова - Предавање Психолог,одељењске старешине и одељењске 

заједнице V и VII разреда 

 

Чиме   је   одређено   наше   понашање:   

наслеђем, васпитањем или нечим трећим? 

 

- Предавање 

- Дискусија 

 

Одељењске  старешине  и   одељењске  заједнице  

VIII разреда 

Рад са ученицима асоцијалног понашања Саветодавни и терапеутски рад Индивидуални и групни рад – пп служба 
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Рад са породицом ученика на социјалном 

понашању, тј. са асоцијалним понашањем 

Саветодавни и терапеутски 

рад Информисање, 

истицање позитивних примера, 

указивање на могућности 

заштите и на штетне последице 

 

Индивидуални и групни рад – психолог 

Одељењске  старешине  предметне  и  разредне  

наставе, стручни сарадници 

 

 

 

"Дрога – замке и изазови" – часове познавања 

природе у нижим разредима и часове 

биологије у вишим разредима искористити за 

искрен разговор са       децом       о       

опасностима       злоупотребе психоактивних  

супстанци 

Проблеми у понашању ученика - Разговор Одељењске старешине и одељењске заједнице VI 

разреда 

Решавање сукоба и конфликтних ситуација - Радионица Одељењске старешине и одељењске заједнице VI 

разреда Одељењске старешине и одељењске 

заједнице VII разреда 

Бес и контрола беса (радионица 3 из 

Пројекта за превенцију насиља) 
- Радионица 

Уловимо бесну мисао (радионица 4 из 

Пројекта за превенцију насиља) 
- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 

Колико су деца и адолесценти у нашој 

средини угрожени разним дилерима који не 

бирају начин да угрозе дечји живот да би 

дошли до новца за сопствени живот 

- Информисање 

- Посматрање 

- Разговор 

 

Разговор одељењских старешина и родитеља на 

групним родитељским  састанцима 

Рад  са  децом  са  ризичним  понашањем,  као  

и  са њиховим родитељима 

- Информисање 

- Посматрање 

- Разговор 

- Разговор 

- Дискусија 

Одељењске старешине и психолог 

Зашто се тучемо, тужакамо и називамо 

погрдним именима? 

 

Одељењске старешине и одељењске заједнице VI 

разреда 

Преношење приче – трач (радионица 5 из 

Пројекта за превенцију насиља) 
- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 

 

Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци 

 

- Предавање 

- Радионица 

 

Одељењске  старешине  и   одељењске  заједнице  

VIII разреда 

 

Сукоби – конструктивно решавање сукоба 

- Анализа 

- Сарадња 

- Договарање 

Одељењске старешине и одељењске заједнице I 

разреда и спољни сарадник 

Да ли знамо све што треба знати о 

последицама насиља и дрога? 

- Предавање на часовима 

одељењског старешине 
Одељењске старешине или педагог 

Етикете (радионица 6 из Пројекта за 

превенцију насиља) 

 

- Радионица 
Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 
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Евалуација (радионица 7 из Пројекта за 

превенцију насиља) 
- Радионица Одељењске   старешине   и   одељењске   заједнице   

VII разреда 

Агресивно  понашање  –  претња,  уцена,  

физички обрачун 
- Радионица Одељењске старешине и одељењске заједнице I 

разреда 

Колико смо успели у реализацији програма 

активности Школе на сузбијању и 

превентивном деловању против насиља и 

дрога 

- Информисање 

- Посматрање 

- Разговор 

 

 

Разговор психолога и учесника овог програма 

 
 

 

4.7. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између осталог, оспособљавање 

за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних 

компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних 

компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије. 

Реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који 

има за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају 

основну школу. 

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког, петофазног модела 

професионалне оријентације. По овој концепцији, основни циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја 

личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање 

у свет рада. 

Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, 

изграде сазнања,  развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и 

ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. 

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула: 

- самоспознаја, 

- препознавање сопственх потенцијала, 

-спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења; 
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- информисање о занимањима и каријери 

- припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да 

би се омогућила информисана одлука о избору занимања; 

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу 

и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању 

професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за 

запошљвање и други. 

Носиоци активности и реализације програмских задатака профсионалне оријетације су: школски психолог и педагог, 

одељењске старешине и предметни наставници. Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације 

остварује се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности, а сви задаци из овог 

подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељењског и стручних већа, Савета родитеља, Школског одбора и 

Ученичког парламента. 

 

Задаци Програма професионалне оријентације су: 

 

• Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање 

њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопствено професионално развоју. 

Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања Формирање правилних 

ставова о раду 

• Оспособљавање ученика за планирање професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором 

за занимање и правцима стручног оспособљавања 

• Успостављање  сарадње  са  учениковим  родитељима  и  њихово  оспособљавање  за  пружање   помоћи  деци  у  

подстицању  и  усмеравању  њиховог професионалног развоја 

• Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 
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• Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика 

Остваривање програма професионалне оријентације реализује се кроз: редовну наставу све облике ваннаставних активности 

организовањем разговора, предавања, упознавањем свих корисних извора информације, посетама радним организацијама и 

средњим стручним школама и гимназијама испитивањем 
 

Циљеви програма 

Ученици   треба   да кроз   радионице,   тестове,   интроспекцију  и саветовање   препознају   своје   таленте,   интересовања,   

вредности, склоности и могућности; 

Општи   циљ   ове   области   је  освешћивање  личних   афинитета   и капацитета ученика у оквирустицања реалне слике о себи. 

 

Ученици треба да истражују свет занимања и професија, која су знања, вештине и особине потребне за успешно бављење 

занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада; 

Општи    циљ    ове    области    је    стицање    знања    о    различитим информационим понудама о школи и занимању, као и 

оспособљавање ученика да активно и самостално користе расположиве информације. 

Ученици  треба  да се  упознају  са  могућностима  за  школовање  - школама, факултетима и другим образовним установама и 

сазнају како изгледа школовање за њихово жељено занимање; 

Општи  циљ  је  упознавање  ученика  са  начинима  информисања  о могућностима  школовања. 

 

Ученици треба да се упознају са представницима жељених занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне задатке 

и распитују се о занимањима и потребном школовању; 

Општи циљ ове области је упознавање са светом рада и опробавање ученика у аутентичним систуацијама у свету рада 

Ученици треба да  боље познају себе, имају потребне информације и да су сигурнији у доношењу одлука. 

Општи циљ је оснажити ученике   да самостално донесу одлуку о даљем школовању и занимању. 
 

 

Теме и садржаји 

програма 
Активности  ученика Активности  наставника 

 

 

Самоспознаја 

Ученици   слушају,  посматрају, Наставник  припрема  материјал  за 
причају, описују, упоређују, радионице, организује, реализује 
цртају,  одговарају  на  питања, радионице, информише, пише, црта, 
дискутују,   предлажу,   користе мотивише, прати активности 
рачунаре, праве паное, сарађују ученика, подстиче на рад, објашњава, 
у групи или пару. демонстрира 

 

 

Ученицислушају, посматрају, Наставник  припрема  материјал  за 
причају, описују, упоређују, радионице, организује, реализује 
цртају,  одговарају  на  питања, радионице, информише, пише, црта, 
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Информисање 
o занимањима дискутују,   предлажу,   користе мотивише, прати активности 

рачунаре, праве паное, сарађују ученика, подстиче на рад, објашњава, 
у групи или пару. демонстрира 

 

Могућности 

Ученицислушају, посматрају, Наставник  припрема  материјал  за 
причају, описују, упоређују, радионице, организује, реализује 

школовања цртају,  одговарају  на  питања, радионице, информише, пише, црта, 
дискутују,   предлажу,   користе мотивише, прати активности 
рачунаре, праве паное, сарађују ученика, подстиче на рад, објашњава, 
у групи или пару. демонстрира 

 

Реални сусрети 

Ученици одлазе на реалне сусрете ако 

су ван школе, присуствују излагању 

експерата, постављају питања, 

учествују у неким практичним 

активностима. 

Наставник организује долазак експерата, 

организује одлазак деце у друге школе или 

установе (организације), води ученике на 

реалне сусрета, охрабрује ученике да 

поставлјају питања. 

 

Одлука о избору 

Ученицислушају, посматрају, Наставник  припрема  материјал  за 
причају, описују, упоређују, радионице, организује, реализује 

занимања цртају,  одговарају  на  питања, радионице, информише, пише, црта, 
дискутују,   предлажу,   користе мотивише, прати активности 
рачунаре, праве паное, сарађују ученика, подстиче на рад 
у групи или пару. 
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4.8. ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Циљ здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака, школи, здравственим  

установама  и  преко средстава масовних комуникација. 

Не умањујући значај породице и вршњака, сматра се да су основни задаци: неопходан систематски рад на 

овом плану у оквиру: школе, здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва деца и 

млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном евалуацијом. 
 

 

Оперативни задаци извођења програма 

 

- Подизање свести о значају правилне исхране 

- Развијање културе хигијене руку 

- Упознавање са психофиз. карактериситикама узраста 

- Подизање свести о ризицима раног ступања у сексуалне односе 

- Упознавање са последицама и ризицима 

- Упознавање  са  последицама  и  превенцијом болести зависности 

- Упознавање са последицама и ризицима 

- Подизање свести о важности хигијене 

- Развој свести о репродукцији и биолошком наслеђу 

- Упознавање ученика са правилном исхраном и важности бављење спортом 

- Систематска контрола неге и заштите зуба 
 

Саджај програма 1.активност наставника 2.активност  ученика 

 

 

Правилна исхрана 

Презентација и разговор за 

време часа у оквиру 

наставних јед. 

Коментаришу, слушају, 

предлажу, дискутују, 

усвајају,цртају 

 

 

Чисте руке- безбедно здравље 

Коментаришу,  дају 

повратну информацију, 

сугеришу,  саветују, 

предлажу 

Помажу, 

демонстрирају,коментариш у, 

сугеришу,питају 
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Пубертет 

Презентација и разговор за 

време часа у оквиру 

наставних јед. 

 

Коментаришу, слушају, 

предлажу, дискутују, дају 

сагласност,  информишу 

 

 

Полно преносиве болести 

Коментаришу,   дају 

повратну информацију, 

сугеришу,  саветују, 

предлажу 

Слушају 

-повезују 

-схватају 

предлажу,  дискутују,  дају 

сагласност,  информишу 

 

 

 

Психоактивне  супстанце 

Организују, прате, 

присуствују, сугеришу, 

организују, коментаришу,

 дају повратну 

информацију 

 

 

Коментаришу, слушају, 

предлажу, дискутују, дају 

сагласност,  информишу 

  

 

Превенција болести зависности – пушење и 

алкохолизам 

Коментаришу,   дају 

повратну информацију, 

сугеришу,  саветују, 

предлажу 

Слушају 

-повезују 

-схватају 

-истражују 

-учествују у разговору  

Употреба психоактивних супстанци- 

Презентација и разговор 

за време часа у оквиру 

наставних јед 

Предлажу, дискутују, дају 

сагласност, информишу 

,питају 
 

Општа хигијена и вашљивост коже главе 

Презентација и разговор 

за време часа у оквиру 

наставних јед. 

Коментаришу, слушају, 

предлажу, дискутују,  дају 

сагласност, информишу се 
 

 

Репродуктивно 

здравље 

Презентација и разговор 

за време часа у оквиру 

наставних јед 

Слушају,повезују 

-схватају,истражују 

-учествују у разговору 

 

Здрави стилови живота 

Презентација и разговор  

предлажу,   дискутују,   дају 

сагласност, информишу се 

 

 

Зубари 

 

Организују, прате 

информишу се 
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4.9. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности чији је циљ пружање најбоље подрше 

ученицима са социјалним проблема тј. ученицима који припадају осетљивим групама као што су: материјално угрожавање, 

деца без родитељског старања,... 

Циљеви и задаци програма: 

- пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, 

- пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из 

дефицијентних породица или породица са проблематичним односима, 
- сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима, 
- упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјално-

заштитних мера, 

- утврђивање социоекономског статуса родитеља, 

- упућивање родитеља на остваривање права, 

- развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
 

 

Садржаји програма (активности) Активности  ученика Активности  реализатора 

 

Израда   социјалне   карте школе 

 

Давање података,подношење 

документације 

 

Прикупљање ,обрада података и 

израда социјалне карте 

Сарадња са институцијама (Центар за 

социјални рад, Црвени крст; Општина 

Кладово и др.) 

 

Слушају предавања,коментаришу,п 

редлажу,информишу  се 

Контакти, договори, 

планирање, пружање података 

 

Хуманитарне акције (спортске, 

културне и сл.) 

Учествују,прикупљају средства,

 покрећу и промовишу 

акције 

 

Координација 
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4.10. ПРОГРАМ   ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ЕКО-ТИМ 

 

Програм заштите  животне средине обухвата активности чији су  циљеви и  задаци   усмерени на јачање и развој  свести 

о значају здраве животне средине, одрживом развоју и очувању и унапређивању природних ресурса. 
 

Садржај програма 

Активности  ученика 

у образовно- 

васпитном раду 

Активности   наставника 

у образовно- 

васпитном раду 

Оперативни задаци извођења програма 

Израда плана и програма у 

складу са планом рада 

Школе, еколошким 

календаром и осталим 

друштвеним акцијама. 

Промоција рада секције, 

анкетирање ученика 

слушају 

-повезују 

-схватају 

-развијај у еколошку 

свест 

-истражују 

-учествују у 

радионицама 

-учествују у 

вршњачкој 

едукацији и 

едукацији грађана 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

паноу 

 

 

-презентују наставни 

садржај 

-подстичу на

 размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о

 значају 

примарне селекције 

-организују радионице

 и практичан 

рад ученика 

-организују сарадњу са 

осталим школама 

 

 

Ученици треба да: 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

-развијају  креативност,  еколошки  пожељно  

понашање  и  способност лобирања и презентовања 

резултата рада 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

-се  укључе  у  еколошке  акције,развијају  

интересовање  за  заштиту животне средине 

Осмишљавање и реализација 

конкретних акција 

Уређивање простора испред 

школе - уређивање прилаза 

школи, уређивање школског 

дворишта у естетском, 

еколошком и хигијенском 

смислу - подизање и нега 

 

 

 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-учествују у 

радионицама 

 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на

 размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

 

Ученици треба да: 

 

-развијају  креативност,  еколошки  пожељно  

понашање  и  способност лобирања и презентовања 

резултата рада 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 
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зелених површина и 

сезонског цвећа, постављање 

канти за отпатке,

 адаптација 

спортских терена) 

Уређивање и одржавање 

унутрашњег простора у 

школи (уређење хола школе, 

кабинета, израда паноа и 

зидних новина 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе ,уређују 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-организују радионице

 и практичан 

рад ученика 

-се  укључе  у  еколошке  акције,развијају  

интересовање  за  заштиту животне средине 

Обележавање значајних  

датума у складу са 

календаром и могућностима 

школе (припрема и поставка 

изложби, израда 

презентација, еколошке 

радионице, квизови, 

пројекције филмова...) 

-слушају 

-повезују 

-схватају 

-сарађују са другим 

школама у граду 

-упознају 

-усвајају 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и паноу 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на 

размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-подстичу свест о 

значају озонског 

омотача и његовом 

уништавању 

 

Ученици треба да: 

- схвате основне принципе одрживог развоја: 

користити природу, а не искоришћавати 

- повезују сродна знања из различитих наставних 

предмета и примењују их у свакодневном животу 

- схвате да су количине воде за пиће ограничене и 

да ће дефицит у будућности бити још већи 

- схвате значај воде као извора енергије , као 

услова живота и животне средине за многа жива бића 

- схвате да је неопходна промена човековог односа према 

природи 

- разумеју зашто се неограничен развој човечанства не 

може одржати у ограниченим условима целе планете 

- схвате значај коришћења алетернативниих извора 

енергије због самњивања загађености животне 

средине и ограничене количне необновљивих извора 

енерије 

Израда тематских плаката и 
паноа  и 
њихово излагање у школи. 

Промоција рада Еколошке 

секције на сајту школе 

-слушају 

-цртају 

-схватају 

-истражују 

-учествују у 

радионицама 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

паноу 

-сарађују са

 другим 

школама у граду 

 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на

 размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-организују радионице

 и практичан 

рад ученика 

Ученици треба да: 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

-развијају  креативност,  еколошки  пожељно  

понашање  и  способност лобирања и презентовања 

резултата рада 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

-се  укључе  у  еколошке  акције,развијају  

интересовање  за  заштиту животне средине 
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Координиран рад и сарадња 

школе и еколошке секције 

са другим еколошким 

организацијама у граду 

 

истражују 

-учествују у 

радионицама 

-представљају 

резултате и продукте 

свога рада на сајту 

школе и школском 

паноу 

-сарађују са другим 

школама и  

организацијама у 

граду 

- презентују наставни 

садржај 

-подстичу на

 размишљање, 

повезивање, 

закључивање 

и примену знања 

-прате и усмеравају рад 

ученика 

-организују радионице

 и практичан 

рад ученика 

Ученици треба да: 

- схвате основне принципе одрживог развоја: 

користити природу, а не искоришћавати 

- повезују сродна знања из различитих наставних 

предмета и примењују их у свакодневном животу 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

-развијају  креативност,  еколошки  пожељно  

понашање  и  способност лобирања и презентовања 

резултата рада 

-развију способност преношења знања на остале 

ученике и чланове своје породице 

 

4.11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Циљ сарадње са локалном заједницом јесте допринос повећању ефикасности васпитно-образовног рада, развијању 

културе ученика, као и отварању школе према свим организацијама које могу да допринесу остваривање поменутог циља. 

Школа ће у целокупном образовно-васпитном раду настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје 

чинилаца  из друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика. Сама школа ће доприносити богаћењу 

културног и друштвеног живота средине у којој је узајамним преиспитивањем чинилаца створена клима за испољавање 

позитивних ефеката у васпитању младих. 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Сарадња школе са Домом 

здравља 

-Лекарска потврда за полазак 

детета у први разред;  - 

систематски преглед; - 

вакцинације, 

-издавање  картона  уче- 

ницима који иду  на 

вишедневну екскурзију; 

-радионица ''Превенција 

болести и зависности'' 

 

 

Разредне старешине Секретар 

школе Педагог,психо- 

лог 

 

 

 

Школа, 

Дом здравља 
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Библиотека-Центар за

 културу Кладово 

-организовање приредби, - 

вођење ученика на биоскопске 

пројекције и позоришне 

представе 

-књижевне вечери, 

-трибине,радионице, 

-учлањење ђака првака у 

библиотеку, 

-сарадња издвојених одељења 

са ,,Библиобусом” 

 

 

 

 

Одељењске 

стареш,наставници  српског                              

језика и ликовне културе 

 

 

 

 

 

Дом културе, 

,,Библиобус” 

музеј -посетe Одељењске стареш. музеј 

 

Сарадња школе са

 Центром за 

социјални рад 

-Пријава и укључивање у рад 

ученика са проблемом Центру 

за социјални рад 

-Сарадња     са     интересорном 

комисијом 

Стручни тим Центра

 за социјални рад 

педагог, психолог,тим за 

инклузију, 

директор ,Инересорна 

комисија 

 

Школа 

Центар за соц. рад, 

Општина,Дом

 здравља,одељење за 

педијатрију (ИОП2), 

 

 

 

 

 

Сарадња са МУП - ом, 

-Предавање о безбедности у 

саобраћају за ученике и 

родитеље, 

-Предавање и радионице за 

ученике,родитеље и 

наставнике  о  облицима 

насиља, 

-Деце у саобраћају акција , 

-Дописи потреби - пријава 

прегледа аутобуса. 

 

 

 

Директор, 

Одељењске 

старешине,педагог, психолог 

 

 

 

 

 

школа 

 

 

 

Сарадња са Црвеним крстом 

-Акција  ,,Солидарност  другу'', 

- 

-Курс     Прва     помоћ'', - 

Предавање 

-''Болести прљавих руку'', - 

обележавање Светског дана 

борбе против АИДС - а, 

-такмичење из прве помоћи. 

 

 

Руководилац Црвеног крста 

Педагог Директор, 

Одељењске старешине 

 

 

 

Просторије Црвеног крста 

Школа 
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Црква Обележавање Дана Светог 

Саве, Божића и Ускрса 

Вероучитељ, Директор, 

Одељењске старешине 

Школа,црква 

Сарадња са

 Туристичком 

организацијом 

Манифестације : 

„Весела чаршија“, 

„Дан Дунава“ 

Одељењске старешине, 

Директор 

Трг, 

Дом омладине 

Сарадња са ХЕ „Ђердап“ Обилазак  хидро-електране Учитељи и наставници 

Директор 

ХЕ „Ђердап“ 

 

 

 

 

 

Средње школе 

-Професионална 

оријентација(презентација 

школа и образовних профила) 

- Отворена врата, 

-организовање 

такмичења,реализација 

завршног  испита,проналажење 

мера  запобољшљње 

постигнућа  ученика  и  помоћ 

при изради 

 иницијалних тества 

 

 

 

 

 

Одељењске стареш. 8. разреда 

Педагог 

 

 

 

 

 

Школа 

Сарадња  са  медијима  ТВ  

Кладово  и Радио Ђердап 

-Промоција  резултата  рада  и 

менаџмент школе 

Директор Педагог Школа 

 Удружење 

„НАДА“ 

Сарадња на

 заједничким 

пројектима, радионицама 

Учитељи и

 наставници Директор 

Просторије удружења ,,Нада“, 

школа 

 

Месна заједница 

-Акције на нивоу места, 

-Организовање Школских 

приредби поводом  Дана 

Светог Саве 

Директор, Одељењске 

старешине,представници 

месних заједница,роди-тељи 

Град и околина,Домови 

културе  у селима где су 

издвојена одељења,школе 

издвојених одељења 

 

 

Општински ватрогасни савез 

- Обука и провера знања 

запослених из програма 

заштите од пожара, 

-контрола противпожарних 

апарата у школи, 

-Демонстрација ученицима 

ватрогасних акција и правилно 

понашање у случају пожара...) 

 

радници школе 

 

Ватрогасни дом, школа 
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Сарадња са Општинском 

управом 

 

Пријем општине Код 

председника 

 

Разредне старешине Директор 

 

Општина,школа 

Планирање/буџетских 

средстава 

Директор/сарад-ници Општина, школа 

Учешће у

 заједничким пројектима 

Стручни сарадници из 

градске управе, 

Директор/сарадници, 

Општина, школа 

Консултације   са   инспекц.   и 

другим органима 

Инспектори, 

Директор/сарадници 

Општина, школа 

Сардња са МПРС (ШУ 

Зајечар) 

-Саветодавни прегледи 

(обилазак часова,контрола 

педагошке документације) 

-Инспекцијски прегледи, 

-Одређивање максималног 

броја запослених 

-Организација и реализација 

такмичења, 

-организација и реализација 

завршног испита 

Саветници МПРС 

и 

инспектори 

школа 

 
 

  

4.12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота представља важну 

компоненту образовно-васпитног процеса и у  непосредној је вези са квалитетом тог процеса. Партнерство породице и школе 

представља важан предуслов за адекватно  подржавање  и подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни 

интерес, како породице тако и школе. 

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитањa, у делу: Општи принципи система образовања 

и васпитања (члан 3), стоји да 

„систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује: 

1) ефикасну  сарадњу   са  породицом  укључивањем  родитеља,  односно   старатеља ради   успешног   остваривања  
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постављених  циљева   образовања   и васпитања 

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би се постигао пун склад 

између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.“ (Службени гласник, 72/2009) 

Закон о основном образовању и васпитањуу свом 48. члану предвиђа да свака школа изради Програм сарадње са породицом: 

.„Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима 

међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима  

деце  и  ученика,  који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе 

и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и  обезбеђивања  свеобухватности  и трајности васпитно-образовних 

утицаја. 

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана  школе  сваког месеца,  када родитељи,  односно  

старатељи  могу да  присуствују образовно-васпитном раду. 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање 

родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових 

сугестија за наредно полугодиште. 

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета 

рада школе. 

 

ЦИЉ: 

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи морају бити 

пре свега партнерски. 

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између кључних 

актера у Школи, као и на јачање родитељскекомпетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних 

појава. 

 

ЗАДАЦИ : 

 

• информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе, 

• задовољавање потреба породице и њених циљева, 

• едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања, 
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• развијањепартнерскогделовањапородице и школе у  образовању и васпитању ученика, 

• обезбеђивање редовне, трајнеи квалитетне сарадњепородицеи Школе, 

• остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ, 

• обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика, као и о 

свим дешавањима у животу Школе. 

 

 

Циљеви и задаци планираних активности 

 

Анализа успеха ученика, дисциплине, договор у вези са екскурзијама и наставом у природи, решавање проблема у одељењу 

Анализа успеха ученика, дисциплине, решавање проблема у учењу и развојних проблема, предлагање и спровођење мера за 

побољшање успеха и дисциплине 

Праћење успеха и дисциплине ученика и одељења и договарање мера за побољшање; унапређивање сарадње са родитељима 

Унапређивање   сарадње   са   родитељима,   Помоћ   ученицима   у   изради реквизита за приредбе и изложбе. 

Помоћ   ученицима   у   професионалној    оријентацији,   упознавање   са образовним профилима средњих школа и светом 

занимања 

Унапређивање сарадње са родитељима, упознавање ученика са обичајима,предметима и старим занатима и родитеља са 

професијом наставника. 

Пружање додатне подршке ученицима којима је потребна, унапређивање развоја и напредовања ученика, сарадња са родитељима 

и добијање сагласности за ИОП. 

Праћење дисциплине, предлагање и примена мера за побољшање. 

Стицање  увида  у  ставове  родитеља  у  вези  са  сарадњом  са  школом  , унапређивање сарадње и унапређивање рада школе 

 

Садржаји програма (активности) Активности  родитеља Активности наставника 

 

 

Родитељски  састанци 

 

Коментаришу, слушају, предлажу, 

дискутују, усвајају 

 

Упознају, излажу, 

предлажу, саветују, информишу, 

евидентирају 
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Индивидуални  разговори 

Коментаришу, слушају, предлажу, 

дискутују 

Упознају,излажу,предла жу,саветују, 

информишу, евидентирају 

 

Присуство   часовима-отворена врата школе 

 

 

Прате, слушају 

Излажу,информишу, организују, 

коментаришу,дају повратну   информацију, 

сугеришу 

 

Заједничке радионице (ученици, 

родитељи) 

 

демонстрирају, израђују,излажу,комент 

аришу 

 

Упознају, излажу, 

предлажу, саветују, информишу, 

евидентирају 

 

Професионална  оријентација 

Организују, демонстрирају,  излажу, 

дискутују,  информишу 

Организују,коментаришу 

, дају повратну информацију,  сугеришу 

 

Помоћ око реализације   часова и културних 

активности 

Помажу, демонстрирају,коментар 

ишу,сакупљају, сугеришу 

Организују,  прате, присуствују,

 сугеришу, организују, коментаришу, 

  дају повратну  информацију 

Сарадња са родитељима деце/ученика 

којима је потребна додатна подршка 

Коментаришу, слушају, предлажу, 

дискутују, дају сагласност, 

информишу 

Организују,коментаришу 

, дају повратну информацију, сугеришу, 

саветују, предлажу 

Сарадња са родитељима ученика у вези са 

решавањем дисциплинских  проблема 

Коментаришу, слушају, предлажу, 

дискутују, дају сагласност, 

информишу 

Организују,коментаришу 

,дају повратну информацију, сугеришу, 

саветују, предлажу 

Анкетирање родитеља у вези са сарадњом 

са школом 

Попуњавају анкете, сугеришу, 

предлажу 

Примењују анкете, обрађују податке, изводе 

резултате 

Остала анкетирања предвиђена Годишњим 

планом рада и акционим плановима Тимова 

Попуњавају анкете, сугеришу, 

предлажу 

Примењују анкете, обрађују податке, изводе 

резултате 
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4.13. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент школе расправља о свим питањима живота и рада школе и обавља нарочито ове послове: 

• доноси правила заједнице ученика школе по претходно прибављеном мишљењу Наставничког већа, 

• доноси оријентациони годишњи програм свога рада у складу са програмом Дечјег савеза на нивоу града, 

• бира представника ученика у Наставничко веће из редова ученика VII и VIII разреда, 

• упознаје се са Годишњим планом рада школе (у глобалу), 

• покреће и прихвата одређене акције и манифестације на нивоу школе (трибина, акције солидарности, прославе, 

такмичења, смотре, конкурси,посете и сл. и у складу са годишњим програмом рада Дечјег савеза на нивоу града и 

сопственим планом), 

• разматра рад ученичких организација, секција и других облика слободних активности, 

• разматра приговоре на оцене који су упућени стручним органима школе, 

• претходно разматра предлог васпитно-дисциплинских мера за ученике, 

• одлучује о средствима која ученици остварују чланарином у Дечји савез и радом креативне радионице, 

• сарађује са другим школама, месном заједницом и другим институцијама и организацијама, 

• усклађује заједничке интересе ученика школе, 

• даје мишљење органима школе када они то траже или је тако предвиђено прописом или општим актом, 

• бира председника парламента и његове заменике, 

• врши друге послове у складу са овим правилима. 

• председник Ученичког парламента школе сазива седнице. 

• седнице парламента се одржавају једном месечно или по потреби а најмање четири пута годишње. По два ученика 

седмог и осмог разреда чине парламент. 

 

 

Начин реализације 

Циљ и задаци 

1.Активност ученика и наставника 

Формирање Ученичког 

парламента Избор 

председника 
Доношење и усвајање плана рада ученичког парламента 

Избор представника за учешће у раду Школског одбора, Тима за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања, Стручног актива за развојно планирање 

Општи циљ: 

Заштита права и интереса ученика и њихово активно 

учешће у свим васпитно – образовним активностима 

школе, као и укључивање у доношењу одлука о питањима 

која се њих тичу. Веће задовољство радом школе; 

развијање свести о равнотежи између права и одговорности 
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и Тима за самовредновање 

Давање предлога и мишљења о: 

• Годишњем плану рада школе и раду парламента 

• Правилима понашања у школи 

• Безбедност ученика 

Активност у школи поводом обележавања Дана школе 

Промоција ученичког парламента и његовог рада у оквиру 

Дечје недеље Хуманитарне акције 
Учешће на спортским и другим такмичењима 

Учешће у реализацији наставних и ваннаставних 

активности Организација свих манифестација 

ученика у школи и ван ње Сарадња ученика са 

наставницима и родитељима 

Успех и дисциплина ученика на крају првог и другог 

полугодишта Аангажовање УП на заштити ученика и 

побољшању безбедности у школи 

Задаци -Иницирање и реализовање акција у области науке, 

културе, спорта, волонтерског рада и других делатности 

од интереса за ученике школе 

-Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским 

одбором, Саветом родитеља, управом школе,локалном 

заједницом 

-Организовање хуманитарних акција 

-Изјашњавање о важним питањима у вези са програмом рада 

школе 

-Подстицање толерантних односа у школи; 

-Развијање критичког односа према појавама и догађајима у 

школи; 

-Усмеравање ка правим друштвеним вредностима 

-Разматрање односа ученика и наставника као и односа међу 

ученицима 
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4.14. ПРОГРАМ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

 

Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге који доводе до конфликта; 

схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; расту и развијају се учећи на непосредном искуству; 

живе заједно уважавајући међусобне разлике.  

Циљеви и задаци Тима су усмерени на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације. 

 
 

Начин реализације 

Циљ и задаци 
1.Активност ученика и наставника 

Формирање Вршњачког тима 

Дефинисање улога и одговорности, упознавање са планом рада 

Избор идеја и акција превентивног деловањаСарадња са Тимоз за заштиту ученика 

од насиња, одељенским старешинама Континуирано евидентирање случајева 

насиља 

Рад са ученицима који врше 

насиње Подршка ученицима 

који трпе насиње 

Помоћ наставницима у решавању случајева 

насиња у школи Спровођење кампање 

против насиња 

Праћење предузетих мера 

Спровођење анкете о 

насиљу у школи 

Реализација одељенских заједница са темама толеранције, уважавања, прихватања 

Општи циљ: 

Спречавање и смањивање насиља над децом 

и међу њима и стварање безбедне и 

подстицајне средине за развој 

 

Задаци 

Развијање свести код ученика о одговорности 

учешћа у насињу Активно учешће ученика у 

активностима, радионицама, задацима у 

којима стичу знања и вештине неопходне за 

иницирање и активно деловање у смањивању 

насиља 

Залагање за промоцију, вредновање и 

усвајање животних вредности- другарства, 

толеранције, ненасилних облика 

комуникације, хуманости 
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4.15. ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

 

 
ПРОГРАМ ЕКСУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

План и програм излета и екскурзије усклађен је са Правилником о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/10). 

 

• Екскурзија је облик образовно васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева основног 

образовања и васпитања. 

• Екскурзија се остварује ван школе у трајању од једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним 

планом и програмом  и програмом екскурзије. 

 

Циљ екскурзије 
 

• Циљ  екскурзије  је  непосредно  упознавање  појава  и  односа  у  природној  и  друштвеној  средини,  упознавање  

културног,  историјског  и  духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

 

Задаци екскурзије 

 

• Проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима 

• Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

• Развијање позитивног  односа према националним,  културним,  етичким и естетским вредностима,  спортским  

потребама и навикама,  позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

• Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

• Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

• Излети и екскурзије  доприносе савлађивању наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природи 

и друштвеној средини. 

 

Ученици  нижих разреда  од  првог до  четвртог разреда  ће,  програмом екскурзије,  обилазити   градове  ,места,културне  

знаменитости,манастире  и пећине  у Србији. 
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Начин и поступак остваривања програма 
 

 

 

 

Наставне области по 

садржајима из предмета 

Активности ученика у образовно-

васпитном  раду 

Активности наставника у образовно-васпитном 

раду 

 

 

Српски језик 

 

- посматрање- уочавање- причање- 

описивање- писање- читање 

 

-усмерава-наводи-ствара ситуацију,сугерише-

подстиче-дискутује- анализира-

мотивише,координира-наводи на повезивање и 

примену знања 

 

Природа и друштво 

-   разгледање-   посматрање- уочавање 

сличности   и разлика, упознавање 

прошлости 

усмерава,наводи,ствараситуацију,сугерише, 

постављапроблем,подстиче,дискутује, 

Анализира,мотивише,координира,наводи на  

повезивање и примену 

знања,постављање занимљивих питања 

 

Музичка култура 
- певање- играње- слушање,извођење 

-усмерава,наводи-ствара     ситуацију-сугерише-

подстиче-дискутује- анализира,мотивише-координира-

развија   кооперативност 

 

Физичко васпитање 
- трчање- шетање - такмичење- 

одржавање личне хигијене- игра 

-усмерава-наводи-ствара    ситуацију-

сугерише,подстиче-анализира- мотивише-координира-

развија   кооперативност 

 

Грађанско вапитање 
- причање- игровне активности 

-усмерава,наводи,ствара ситуацију,сугерише -

подстиче-дискутује- анализира-мотивише-

координира--наводи на повезивање и примену знаља 
 

 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
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Циљ    организовања    наставе    уприроди    јесте реализација   садржаја наставних и ваннаставних активности из  плана и 

програма основне школе, у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога. 

 

Задаци и садржаји 

 

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и 

школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе. 

 

Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у су: проучавање објеката и феномена у 

природи и уочавање узрочно-односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање 

интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 
 

Наставне области по 

садржајима предмета 

Активности у образовно васпитном  

раду - ученика 

Активности у образовно- васпитном  раду-

наставника 

 

 

Српски језик 

- посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

 

усмерава-наводи-ствара ситуацију,сугерише-подстиче- 

дискутује-анализира-мотивише,координира-наводи на 

повезивање и примену знања 

 

 

Математика 

- процењивање 
- израда 

задатака 

уочавање 
- практицан рад 
- закључивање 

 

усмерава-наводи-ствара ситуацију,сугерише-подстиче- 

дискутује-анализира-мотивише,координира-наводи на 

повезивање и примену знања 

 

 

Природа и друштво 

- разгледање 
- посматрање 

- уочавање 

сличности и 

Усмерава,наводи,ствараситуацију,сугерише, 

постављапроблем,подстиче,дискутује, 

 

Анализира,мотивише,координира,наводи на
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разлика  повезивање и 

примену знања,постављање занимљивих питања 

 

Музичка култура 

- певање 
- играње 

- слушање 

- извођење 

усмерава,наводи-ствара ситуацију-сугерише-подстиче- 

дискутује-анализира,мотивише-координира-развија 

кооперативност 

 

 

Физичко васпитање 

- трчање 
- шетање 

- такмичење 

- одржавање 

личне 

Хигијене,,игра 

се 

 

усмерава-наводи-ствара ситуацију-сугерише,подстиче- 

анализира-мотивише-координира-развија   кооперативност 

 

 

 

Ликовна култура 

 

- посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

Објашњава нове технике и поступак рада 

Усмерава и подстиче ученике при раду 

Помаже при избору средстава и 

материјала 
Мотивише и подстиче ученике на креативност у раду 
Прати   рад,   вреднује, оцењује,   демонстрира,   

сарађује, координира, води 

Пружа подршку,охрабрује у истраживању и дискусији 

 

Грађанско  вапитање 

- причање 
- цртање 

Усмерава,наводи,ствара  ситуацију,сугерише,поставља  
проблем 
-подстиче,дискутује,анализирамотивише-координира 

-наводи на повезивање и примену знања 

   -процењује активност ученика,бележи 

 

 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног  

карактера) 

 

- шетање 

- уочавање 

- учење 

- посматрање и описивање 

-организује (посете, шетње, излете, 

наставу у природи),осмишљава план 

посете и обиласка. 

Планира,осмишљава, 

објашњава, упућује на правила 

понашања у природи,развија културне 

и хигијенске навике код ученика 

 

 

 

 

Културно-забавне  

 

 

- играње 

- певање 

- креирање 

организује 

 активности,осмишљава (прави

 план,одређује сатницу), 

демонстрира,усмерава  рад 

ученика,припрема неопходан 
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активности маски и 

фризура 

- имитирање 

- такмичење 

материјал и  реквизите,демонстрира,  

објашњава, упућује на правила 

понашања у игри . Подстиче ученике 

на креативност, мотивише их и 

храбри,. 

Води игру , координира, 

сарађује,игра се.. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЕКСУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

 

Екскурзија је факултативни ваннаставна активност која се остварује ван школе и може се организовати ако су испуњени 

следећи услови: дата писмена сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог разреда, изузетно, 60% родитеља ученика 

одељења, сагласност Савета родитеља на програм и цену екскурзије и избор агенције, и ако су створени услови за остваривање 

циљева и задатака путовања. 

Свака екскурзија мора да има свој циљ, задатак и садржај, односно, програм путовања који је саставни део годишњег плана рада 

школе. 

 

Тим за израду предлога плана и програма екскурзије сваког разреда чине одељењске старешине тог разреда, наставник 

географије, историје и ликовне културе, као и представници Ђачког парламента. Важна је улога предметних наставника 

географије, историје и ликовне културе као најкомпететнијих за избор релевантне дестинације ради остварења циљева 

ексурзије. 

 

Најважнији циљеви извођења екскурзије, као факултативне активности су: 

1) непосредно упознавање природних феномена, 

2) упознавање историјски значајних локалитета, 

3) упознавање других култура (када се ескурзија изводи у иностранству) или обичаја одређеног краја (када се изводи у 

земљи), 

4) упознавање културног наслеђа - архитектуре и других садржаја културе и уметности, 
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5) упознавање привредних достигнућа која се могу довести у везу са програмом образовања у школи. 

Поред  едукативних  нису  занемарљиви  ни  циљеви  који  се  односе  на  развијање  позитивних  друштвених  вредности,  

развијање  личних  интересовања, упознавање са новим начинима провођења слободног времена, унапређење етоса. 

 

Задаци екскурзије су: 

- проучавање објекта и феномена у природи и друштву; 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и 

навикама; 

- развијање позитивних социјалних односа; 

- схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 
 

 

САДРЖАЈ ПЛАНИРАНИХ ЕКСКУРЗИЈА 
 

Садржај екскурзије на предлог Тима за израду плана и програма разматрају ученици, родитељи и наставници, а програм за 

сваку школску годину усаваја се у току претходне школске године одлуком Наставничког већа. Екскурзија се изводи уколико 

има довољно пријављених ученика. 
 

 
 

Наставне области 
Активности ученика у 

образовно-васпитном  раду 

Активности наставника у образовно-

васпитном раду Циљеви и задаци садржаја програма 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

 

 

 

 

- посматрање- уочавање- 

причање- описивање- 

писање- читање разгледање- 

уочавање сличности и 

разлика, упознавање  

прошлости 

 

 

 

 

-усмерава-наводи - ствара 

ситуацију,сугерише- подстиче-

дискутује-анализира- 

мотивише,координира-наводи на 

повезивање и примену знања 

постављање занимљивих питања 

развија кооперативност наводи на 

повезивање и примену знаља 

-Уздизање знања на виши ниво,Упознавање са 

природним лепотама,Обиласци локалитета, 

упознавање антропогених  реткости, 

Упознавање са културно историјским 

наслеђем, Успостављањље природних и 

друштвених веза, Стварање система 

вредности,Правилно  доживљавање 

лепота,Индивидуално и  колективно 

показивање и повезивање знања из 

наставе,Упознавање са стиловима у градњи и 

осликавањуСакупљање информација о 

локалитетима, 
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Географија 

 

 

 

 

посматрање- уочавање- 

причање- описивање- 

писање- читање разгледање- 

уочавање сличности и 

разлика, упознавање  

прошлости 

-усмерава-наводи-ствара

 ситуацију,сугери

ше- подстиче-дискутује-анализира- 

мотивише,координира-наводи на 

повезивање и примену знања 

постављање занимљивих питања 

развија кооперативност наводи на 

повезивање и примену знаља 

- Уздизање знања на виши ниво,Упознавање са 

природним лепотама,Обиласци локалитета, 

упознавање антропогених  реткости, 

Упознавање са културно историјским 

наслеђем, Успостављањље природних и 

друштвених веза, Стварање система 

вредности,Правилно  доживљавање 

лепота,Индивидуално и  колективно 

показивање и повезивање знања из 

наставе,Упознавање са стиловима у градњи и 

осликавањуСакупљање информација о 

локалитетима, 

 

 

 

 

Историја 

 

 

посматрање- уочавање- 

причање- описивање- 

писање- читање разгледање-

 уочавање 

сличности и разлика, 

упознавање прошлости 

-усмерава-наводи-ствара

 ситуацију,суге

рише- подстиче-дискутује-анализира-

мотивише,координира- наводи на 

повезивање и примену знања 

постављање занимљивих питања 

развија кооперативност наводи на 

повезивање и примену знаља 

- Уздизање знања на виши ниво,Упознавање 

са природним лепотама,Обиласци локалитета, 

упознавање антропогених реткости, 

Упознавање са културно историјским 

наслеђем, Успостављањље природних и 

друштвених веза, Стварање система 

вредности,Правилно доживљавање 

лепота,Индивидуално и колективно 

показивање и повезивање знања из 

наставе,Упознавање са стиловима у градњи и 

осликавањуСакупљање информација о 

локалитетима, 

 

 

 

 

Биологија 

 

 

посматрање- уочавање- 

причање- описивање- 

писање- читање разгледање-

 уочавање 

сличности и разлика, 

упознавање прошлости 

-усмерава-наводи-ствара

 ситуацију,суге

рише- подстиче-дискутује-анализира-

мотивише,координира- наводи на 

повезивање и примену знања 

постављање занимљивих питања 

развија кооперативност наводи на 

повезивање и примену знаља 

 

 

- Уздизање знања на виши ниво,Упознавање 

са природним лепотама,Обиласци локалитета, , 

, Успостављањље природних и друштвених 

веза, Стварање система

 вредности,Правилно 

доживљавање лепота,Индивидуално и 

колективно показивање и повезивање знања из 

наставе, Сакупљање информација о 

локалитетима, 

 

 

 

 

Физика 

 

 

посматрање- уочавање- 

причање- описивање- 

писање- читање разгледање-

-усмерава-наводи-ствара

 ситуацију,суге

рише- подстиче-дискутује-анализира-

мотивише,координира- наводи на 

повезивање и примену знања 

постављање занимљивих питања 

 

Уздизање знања на виши ниво,Упознавање са 

природним лепотама,Обиласци локалитета, , , 

Успостављањље природних и друштвених веза, 

Стварање система вредности,Правилно 
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 уочавање 

сличности и разлика, 

упознавање прошлости 

развија кооперативност наводи на 

повезивање и примену знаља 

доживљавање лепота,Индивидуално и 

колективно показивање и повезивање знања из 

наставе, Сакупљање информација о 

локалитетима, 
 

 

 

 

 

 

 4.16. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Функције школске библиотеке одређене су програмом, задацима и циљевима основног и средњег образованја, 

културним и јавним делатностима школа, положајем наставника, стручних сарадника, библиотекара и ученика у васпитно – 

образовном процесу. 

Школска библиотека више не може бити само место за позајмљивање књига већ такав ресурни комуникацијско – 

информациони и мултимедијски центар који ће бити прилагођен узрасту ученика, њиховим потребама, као и потребама 

наставника у целокупоном процесу васпитања и образовња. 

Библиотекар у школи постаје посредник између читалаца и књига, читалаца и електронске базе података, наставника и стручне 

и обпште литературе. 
 

 

Задаци библиотечког особља у школској библиотеци 

 

„Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за планирање рада и управљање 

школском библиотеком“ 

1. Школска библиотека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе који свим учесницима образовног процеса у школи 

омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима. 

2. Школске библиотеке се повезују у ширу библиотечко  – информациону мрежу, а школски библиотекар поступа у 

складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне библиотеке. 

3. Библиотечко особље омогућава коришћење књига и других извора и информација, у распону од уметничких до 

документарних, од штампаних до електронских на лицу мета и на даљину.  Ти извори допуњују и обогаћују садржај 

уџбеника,  наставних материјала и методику наставе. 

4. Сам амбијент међу књигама и другим изворима информација подстиче на стваралаштво и задатак библиотечког особља 
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је да код корисника библиотечких услуга развија културу рада, реда и понашања у модерном духу. 

5. Школска библиотека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у савременом друштву 

заснованом на информавијама и знању, а задатак библиотечког особља јесте да континуирано прате промене у друштву и 

да перманентним стручним усавршавањем буду у току информационих, комуникационих и техничких промена ради 

стицања нових знања и вештина. 

6. Задатак библиотечког особља и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се допуњују јер на овакав 

начин комуникације ученици достижу виши ниво писмености, боље овладавају у вештинама читања, учења, решавања 

проблема, као и информационим и комуникационим вештинама, чиме се подстиче маштовитост, креативност и 

разноликост деце и омладине. 

7. Библиотечко особље у школској библиотеци треба да пружа своје услуге подједнако свим учесницима образовног 

процеса, без обзира на узраст, расу, пол, веру, националност, језик, професионални или друштвени статус, чиме се 

охрабрује интелектуални дијалог и потпомаже културна разноликост. 

8. Задатак библиотечког особља је да онима који не могу да користе уобичајене библиотечке услуге и грађу треба 

обезбедити у сарадњи са психо – педагошком службом и управом школе посебне услуге и материјале који ће им 

обезбедити адекватан и квалитетан рад према својим могућностима. Могућност коришћења услуга и колекција треба 

да се заснива на општој декларацији UN о људским правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, 

политичкој или верској цензури као ни комерцијалним притисцима. 

9. Библиотечко особље у школској библиотеци омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, 

развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађани. 

10. Задатак библиотечког одсобља је да редовно сарађује а другим школским и јавним библиотекама ради размене 

информација, књижног  фонда и друге библиотечке грађе. 

11. Задатак школског библиотекара је да као припадника стручног, квалификованог особља, буде одговоран за планирање 

рада и управљање књижним фондом и ивентаром школске библиотеке. 

12. Школски библиотекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију   наставног просеса ради 

квалитетног пружања услуга корисницима библиотечког књижног фонда али и употребе компјутера. 

13. Задатак библиотекара је учествовање   и у културним догађајима школе, али то се највише релизује кроз прикупљање 

прилога за школски лист, одабир песама за рецитаторску секцију, прикладни драмски текстови, организовање сусрета 

са познатим дечијим писцем или песником. 

 

 

Циљеви библиотечког особља у школској библиотеци 
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„школска библиотека умогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија њихову стваралачку 

машту, и оспособљава их да буду одговорни грађани“ 

Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, подучавања, учења и за подизање 

културног нивоа и представљају соновне услуге школске библиотеке. 

1. Подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школе. 

2. Развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог 

живота. 

3. Пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања, познавања развијања маште и 

уживања. 

4. Подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења информација, без обзира на облик, 

формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене комуникације. 

5. Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и могућностима, што оне који 

уче доводи у додир са различитим идејама, искуствима и ставовима. 
6. Организовање активности које јачају друштвену и културну свест. 
7. Сарадња са ученицима, нставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви школске библиотеке, рада 

школског библиотекара али и школе у целини. 

8. Заступање  начела  да  су  слобода  мишљења  и  приступ  информацијама  неопходни  предуслови  за  делотворно  и  

одговорно  учешће  у  грађанском демократском друштву. 

 

Садржај програма 
Начин реализације 

Активност библиотекара 

 

Циљ и задаци 

Планирање и 

програмирање рада 
-Припремање годишњих и месечних планова рада 

-Израда програма рада библиотечке секције 

-Планирање набавке литературе за ученике и наставнике потребне за 

реализацију наставе 

Циљ 

Развијање културе читања код 

ученика и њиховог 
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Васпитно-образовна 

делатност 

a) Рад са 

наставницима 

б) рад са ученицима 

-Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација и на промоцији читања 

-Организовање наставних часова у школској библиотеци 

-Утврђивање годишњег плана обраде лектире 

-Стално и систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новоиздатим књигама, стручним часописима, 

промоцијама књига,акцијама и јубилејима 

-Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка(даровитим и ученицима са 

тешкоћама у реазвоју) 

-Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних часова 

-Повремено  присуствовање  родитељским  састанцима  ради  

давања  информација  о  интересовањима  и  потребама ученика за 

читањем и подстицање родитеља да се и у породичном кругу негују и 

развијају читалачке навике 

-Припремање ученика за самостално коришћење различитих извора 

сазнања 

-Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту 

-Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме 

-Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу 

-Развијање  навика  долажења  у  школску  и  јавну  библиотеку  и  

узимања  учешћа  у  њеним  културно-просветним 

оспособљавања за самостално 

коришћење и проналажење 

потребне књижњвне и 

некњижевне грађе. 

Задаци 

-развијање потреба, навика и 

интересовања за коришћење 

библиотечко-медијатечке 

грађе 

-подстицање стваралачких 

потенцијала ученика

 коришћењем

 одговарајуће 

информацијске грађе 

-коришћење савремених 

облика и метода рада с 

ученицима 

-учествовање у остваривању 

програма образовно-васпитног 

рада школе. 

-подстицање и упућивање 

ученика, наставника и 

сарадника на коришћење 

фондова народних и других 

библиотека. 

  активностима 

-Рад  са  ученицима  у  читаоници,  у  радионицама  за  ученике,  и  

на  реализацији  школских  пројеката(екологија,здрав живот...) 
-Формирање навика за самостално налажење потребних информација 
и развијање читалачких способности 
-Развијање навика за чување, заштиту и руковање књижевном и 

некњижевном грађом 

-набављање библиотечко-

медијатечке грађе и њихова  

физичка  обрада, 

инвентарисање, 

класификација, сигнирање и 

каталогизација. 

-заштита библиотечко-

медијатечке грађе и њихова 

периодична ревизија. 

-вођење прописне евиденције и 

Библиотечко- информациона 

делатност 
-Систематско информисање корисника о новим књигама, листовима, 

часописима и медијатечкој грађи. 

-Припремање тематских изложби (о појединим издањима, ауторима, 

акцијама, јубилејима и сл.) 

-Припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге 

књижне и некњижне грађе 

-Евидентирање учесталости коришћења ученичког и наставничко-

сарадничког фонда. 

-Вођење библиотечко-медијатечког пословања: инвентарисање, 

класификација 

-Организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице и сарадње 
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Културна     и делатност 

јавна 
-Остваривање сарадње са организацијама и установама у области 

културе, које се организовано баве радом са децом и омладином, 

посебно  њиховим слободним  временом(културно-уметничка 

друштва, центри  за  културу, народне библиотеке и др. 
-Сарадња са новинско-издавачким кућама, радио-телевизијским 
центрима 
-Сарадња  са  стручним  већима,  педагогом  и  директором  школе  

у  вези  са  набавком  и  коришћењем  књижевне  и некњижњвне 

грађе и целокупном организацијом рада школске библиотеке 

-Припремање  и  организовање  културних  активности  школе,  

акције  прикупљања  књига  и  обележавање  значајних јубилеја. 

-Рад у стручним тимовима на изради годишњег и развојног плана 

школе и школског програма 

-Рад у Активу за школско развојно планирање и у Активу за развој 

школског програма 

-Сарадња са библиотеком центра за културу 

-Сарадња са надлежним установама и организацијама локалне 

самоуправе 

документација о раду школске 

библиотеке 

Стручно усавршавање -Праћење и евиденције коришћења литературе у школској 

библиотеци,похађање акредитованих програма 

-Вођење документације о раду школске библиотеке и школског 

библиотекара-анализа и вредновање рада школске – 

 

 

 

 

4.17. ПРОГРАМ РАДА  ЧИТАЛАЧКОГ КЛУБА 

 

- Општи циљеви: Подстицање читања и његова популаризација читањем одабраних романа за адолесцентни узраст; 

развијање љубави према српском језику и стваралаштву; стицање и развијање хуманистичких знања и васпитавање ученика 

у духу солидарности, толеранције, истинољубивости и других моралних вредности 

- Специфични циљеви:  

- Развијање читалачких навика 

- Развијање критичког мишљења 

- Развијање читалачких компетенција   

- Оспособљавање ученика да уочавају и тумаче књижевне и естетске вредности прочитаних романа  

- Оспособити ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима 

- Богаћење речника 

 

 

Садржаји програма 
Начин реализације 

Стандарди 
Активности ученика Активности наставника 

 

Читање,тумачење и разговор о романима из едиције 

Издавачке куће  Клет “Читалачки маратон” 

 

Организовање и реализација 6  читалачких радионица 

Читају, препричавају, 

описују, дискутују, 

уочавају, упоређују, 

препознају, запажају, 

одговарају на питања, 

Чита романе, 

излаже,објашњава,  припрема 

материјал за радионице, 

организује и води радионице, 

повезује садржај романа са 

СЈ.1.1.1. 

СЈ.1.1.2. 

СЈ.1.1.4. 

СЈ.1.1.7. 

СЈ.1.4.9. 
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Евалуација и бирање једног од најбољих романа 

 

Креативно стваралаштво подстакнуто прочитаним 

делима  

Изложба фотографија са радионица 

 

 

 

 

аргументовано бране своје 

ставове, презентују своја 

запажања, изводе 

заккључке, воде белешке у 

Дневнику читања, 

припремају материјале за 

изложбу, стварају, играју 

улоге, повезују знања, 

врше евалуацију и бирају 

најбољи роман 

предходним искуствима и 

знањима ученика, помаже 

ученицима у раду, охрабрује 

и мотивише ученике, указује 

на битне елементе 

књижевног дела , подстиче 

дискусије, подстиче 

сардничке односе, спроводи 

евалуацију и пише извештаје 

са радионица 

 

СЈ.2.1.1. 

СЈ.3.1.2. 

СЈ.3.1.3. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3.4.7. 

 

 

 

4.18. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 

Ученичка задруга је модеран облик образовно – васпитног рада који значајно доприноси потпунијем и ефикаснијем 

остваривању циљева и задатака школе те представља облик рада са ученицима кроз који се на најбољи начин може допринети 

радном, економском и еколошком образовању и васпитању.  

 

Садржај 

Активности 

Општи и специфични циљеви Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

 
1. Производна делатност 

➢ Израда предмета за потребе школе;  

➢ Израда украсних и употребних 

предмета;  

 

2. Продајна делатност 

➢ Продаја приозвода ученичке задруге;  

➢ Продаја (уџбеника, школског 

прибора, дечје штампе); 

 

3. Услужна делатност 

 

Организује тимски рад; 

Планира, предлаже 

акције; 

Учествује у акцијама; 

Уводи ученике у процес 

рада; 

Преноси своја знања 

ученицима; 

Примена стеченог 

знања; 

 
Врши избор секције у 

којој ће учествовати; 

Представља 

предузетничку идеју; 

Планира, организује и 

ради у тиму; 

Презентује свој рад и 

његове резултате; 

Нуди производ 

потенцијалном купцу;  

 

Подстицање развијања позитивног 

односа ученика према раду и 

стваралаштву; 

Формирање радних навика и 

подстицање на рационално коришћење 

слободног времена; 

Припрема за живот, рад и 

стваралаштво;  

Повезивање наставе са производним и 

другим друштвено – корисним радом; 



 

 

171 

 

 

➢ Издавачке услуге (књиге, часописи); 

➢ Штампарске услуге; 

➢ Услуге из домена образовања 

(курсеви, обуке, семинари); 

➢ Услуге из домена уметности и 

културе ( позоришне представе, 

музички састави) 

➢ Услуге из домена спорта и 

рекреације; 

 

4. Друштвено – користан рад 

➢ Прикупљање секундарних сировина; 

➢ Еколошке акције уређења школе; 

➢ Сакупљање шумских плодова; 

➢ Сакупљање лековитог биља; 

➢ Учешће у акцијама уређења паркова 

и шире, локалне заједнице; 

 

5. Хуманитарни рад 

➢ Пружање помоћи у учењу ученицима             

који имају тешкоће у учењу; 

➢ Обезбеђивање бесплатних уџбеника, 

школског прибора и др. за ученике 

који су нижег социјално – економског 

статуса; 

➢ Пружање подршке свим ученицима 

који имају тешкоће материјалне, 

здравствене и друге природе; 

➢ Прикупљање новчаних и других 

средстава у хуманитарним акцијама; 

➢ Брига о старим и немоћним особама у 

локалној заједници. 
 

Рационално користи 

природне ресурсе; 

Прихвата одговорност за 

своје понашање према 

околини;  

 Подстиче радну 

атмосферу; 

Успоставља сараднички 

однос; 

Мотивише и похваљује и 

награђује идеје; 

Подстиче јачање 

еколошке свести; 

Развијање 

социјализације, 

хуманости и 

солидарсноти кроз 

остваривање акција; 

Формира радне навике 

код ученика; 

Вреднује свој и туђ рад 

Активно учествује у 

планирању расподеле 

добити; 

Користи ИКТ; 

Преузима одговорност за 

свој рад; 

Преузима одговорност за 

унапређивање рада тима; 

Свестан је потребе 

рециклирања материјала; 

Цени властити и туђи 

рад;  

Сарађује са осталим 

учесницима и решава 

конфликте;  

Истражује  и анализира; 

Поштује мере 

безбедности при раду. 

 

Развијање свести о колективном раду, 

сарадњи и међусобном помагањ ; 

Развијање одговорности за предузете 

обавезе и дужности и поштовање рада и 

радне дисциплине; 

Уређење и развој школе и сопствене 

средине; 

Стварање бољих услова за живот и рад 

Школе; 

Развој позитивног односа према 

тимском раду и предузетништву;  

Остваривање добити и њено 

распоређивање за намене утврђене 

Правилником о раду задруге  
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4.19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Садржаји програма Активности Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Обука запослених из прве помоћи Присуство предавњу, вежбање, Усмено излагање , практичне вежбе 

Оспособоти одређени број 

запослених за пружање прве помоћи 

при повређивању како ученика тако 

и запослених 
Обука запослених у школској 

кухињи о правилном и безбедном 

чишћењу опреме за рад у склду са 

ХАСАП стандардом 

Предавања Усмено излагање , практичне вежбе 

Оспособоти запослене у школској 

кухињи да правилно безбедно рукују 

опремом за рад у склду са ХАСАП 

стандардом 

Процедуре понашања професора 

физичког при повређивању ученика 

на вежбама, такмичењима , при 

изазивању нереда на утакмицама 

које организује школа 

Састанак, обука, предавање Усмено излагање , израда ходограма, 

практичне вежбе 

Утврђивање процедура понашања 

професора физичког при 

повређивању ученика на вежбама, 

такмичењима , при изазивању 

нереда на утакмицама које 

организује школа ради повећања 

сигурности и заштите ученика 

Управљање отпадом и смећем Предавања Усмено излагање, презентација 
Оспособоти помоћно особље за 

правилнои безбедно по здравље 

одлагање отпадом и смећем 
Обука помоћног особља о 

правилном и безбедном коришћењу 

средстава за хигијену 
Предавања Усмено излагање , презентација 

Оспособоти помоћно особље да 

правилно и безбедном користи 

средстава за хигијену 

Укључивање родитеља ради 

елиминисања могућег злостављања 

од стране ученика према вршњацима 

и према запосленима 

Састанак са саветом родитеља, 

родитељски састанци Усмено излагање 

Елиминисање могућег злостављања 

од стране ученика према вршњацима 

и према запосленима, избећи 

ризичне ситуације, оснажити 

ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 
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4.20. ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ202/2021. ГОДИНУ 

      

 Програмом превенције  дискриминације и дискриминаторног понашања и ређања угледа, части или достојанства личности( у 
даљем тексту:програм превенције( одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева преенције свих облика 
дискриминације и дискриминаторног поступања утврђеним овим актом. Програм преенције је саставни део Школског програма 
и  конкретизује се ГПРШ. 

        

Програм превенције садржи: 

1) начини на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у свакодневном животу и 
раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, васпитна група, одељење, ученички парламент, стручни 
органи и тимови, родитељски састанци, родитељи као појединци и група, савет родитеља); 

 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

Одељење Ч.О.С. Током школске године, најмање једном 

годишње 

Разредни старешина Ч.О.С. 

Рад са родитељима Родитељски састанак 

У складу са анализом ситуације у установи 

и евентуалним проблемима који се могу 

јавити (најмање једном годишње кроз 

наведене активности) 

Стручни сарадник Укључивање у рад одељења на часовима одељењског 

старешине 

Током школске године 

Тим за стручно усавршавање Избор семинара Једном годишње 

Ученички парламент Израда паноа Једном годишње 

Тим за самовредновање Процена ситуације на основу инструмената када се за тим 

укаже потреба у складу са осталим школским 

документима. 

По потреби 

Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Родитељски састанци на почетку сваке школске године Једном годишње 

Тим за развој квалитета и На основу извештаја Тима за дискриминацију, насиље, По потреби 
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унапређењерада установе злостављање и занемаривање и Тима за самовредновање 

рада установе тим планира даље активности 

 

Одељењско веће Давање предлога тема које Најмање једном током 

 спадају у стручне теме Наставничког већа школске године 

Наставничко веће Коначни избор теме и реализација предавања Једном годишње 

Директор ❖ Избор тема за НВ које се Најмање једна током школске 

 тичу дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

❖ Даје предлог тема за 

године 

 стручно усавршавање Педагошком колегијуму на основу 

анализе потреба установе дефинисане Развојним планом и 

на основу Самовредновања установе 

У складу са документима 

Школски одбор Разматра извештаје Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 

директора школе 

Најмање два пута годишње 

 

2) Начини пружања додатне подршке учесницима образовања и њиховим родитељима из мањинских и осетљивих 

друштвених група,а нарочито у случају сметње у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања 

српског језика, ризика од напуштања наставе 

Све активности које се тичу додатне подршке свим ученицима и њиховим родитељима из мањинских и осетљивих друштвених група,а нарочито у 

случају сметње у развоју и инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика, ризика од напуштања наставедефинисане ИОП-

има 2. 

 

3) Сручно усавршавање запослених 
 
Стручно усавршавање запослених координира и о томе подноси тромесечни извештај координатор тима за стручно усавршавање. 

Стручно усавршавање запослених установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних 

сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других показатеља 

квалитета образовно-васпитног рада. 

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривавања имају обавезу и предност прииком стручног 

усавршавања по питању тема које спадају у њихов делокруг рада. 

Чланови Тима су у обавези да након семинара, стручног скупа или обуке одрже излагање на састанцима стручних органа 
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у складу са Годишњим планом рада установе и Тима. 
 

4) начини информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у спречавању и заштити од дискриминације и 

дискриминаторног понашања; 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Информисање 

ученика 

Разредни старешина Информисање ученика на 

часовима одељењског старешине 

На почетку школске године и током 

школске године у складу са 

потребама 

Стручни сарадник школе Информисање ученика на 

часовима разредног старешине 

Током школске године у складу са 

потребама 

Запослени у продуженом боравку Информисање 

ученика 

Током школске године у складу са 

потребама 

 Израда паноа, обавештења Једном током школске године 

Ученички парламент Информисање ученика, израда 

паноа/ информатора/ истицање 

правила понашања 

Једном до два пута током школске 

године 

Информисање 

родитеља 

Разредне старешине Информисање о правилима 

понашања, превентивним мерама 

заштите од дискриминације на 

родитељским састанцима 

Два пута годишње (једном током 

полугодишта), по потреби и чешће 

Директор/стр. сарадник школе Информисање о правилима 

понашања, превентивним мерама 

заштите од дискриминације на 

састанцима савета родитеља 

Два пута годишње (једном током 

полугодишта), по потреби и чешће 

Информисање 

запослених 

Тим за заштиту од дискриминациј 

е, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Информисање запослених о 

дискриминациј и, насиљу , 

злосатвљању и занемаривању кроз 

одабир стручних тема из ове 

области 

Једна тема током полугодишта 

 

5) облици и садржаји рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и предрасуда, развијања свести о опасности и 

штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања 
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различитости и др. ; 

 

АКТИВНОСТИ ОБЛИЦИ И САДРЖАЈИ РАДА РЕАЛИЗАТОРИ 
ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Мере предузете са ученицима Ч.О.С. Разредни старешина Два пута годишње 

Мере предузете са родитељима Радионица, трибина Тим за заштиту деце и ученика од 

дискриминациј е, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Једном годишње 

Мере предузете са запосленима Радионица, предавање Тим за заштиту деце и ученика од 

дискриминациј е, 

По потреби 
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6) облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче дискриминаторно понашање; 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ 

АКТИВНОСТИ 

ПРАЋЕЊЕ 

ЕФЕКАТА/РЕЗУЛТАТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Израда индивидуално плана подршке за 

свако дете/родитеља/ запосленог који 

трпи или сведочи дискриминаторно 

понашање 

Интервју, или начин прилагођен детету 

у складу са ИОП-2 Тим за заштиту деце и ученика 

од дискриминациј е, насиља, 

злостављања и занемаривања 

У зависновсти од нивоа 

дискриминације, свакодневно, 

недељно или месечно, по 

потреби 

Израда индивидуалног плана 

активности усмерене на промену 

понашања за свако дете/родитеља/ 

запосленог који чини дискриминаторно 

понашање 

Интервју, или начин прилагођен детету 

у складу са ИОП-2 

Тим за заштиту деце и ученика 

од дискриминациј е, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

7) начини, облици и садржаји сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, надлежним органима, службама и др.; 

 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИНИ, ОБЛИЦИ И 

САДРЖАЈИ РАДА 
РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Упознавање родитеља са облицима 

и последицама дискриминациј е 

Предавање, радионица на 

одељењским или општим 

родитељским састанцима 

Разредни старешина, Савет 

родитеља 

Најмање једном годишње 

Семинар или предавање на тему 

дискриминациј е 

Предавање, радионица, трибина, 

скуп... 
ЦСУ, Културни центар 

Сваке године бар један запослени 
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8) начини поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због 

дискриминаторског поступања и поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности; 

 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

ПОСТУПАЊА 
РЕАЛИЗАТОРИ 

ВРЕМЕНСКА 

ДИНАМИКА 

Обавештавање Школске 

управе 

Сазивање Тима због процене нивоа 

дискриминациј е; 

Вршење процене дискриминације или 

утврђивање да иста не постоји; 

Примена матрице за процену ризика од 

дискриминаторног понашања; 

Састављање извештаја о догађају; 

Обавештавање родитеља о догађају, осим ако 

тим за заштиту, полиција или сентар за 

социјални рад процене да тиме може да буде 

угрожен најбољи интерес детета. 

Координатор Тима Директор 

школе 

у року од 24 часа од сазнања за 

учињену дискриминацију, или 

претпоставку да се дискриминациј а 

догодила 

Подношење пријаве 

Тужилаштву У складу са Законом о просветној инспекцији 

директор школе обавештава просветног 

инспектора након утврђених чињеница 

Директор школе у року од 24 часа од сазнања за 

учињену дискриминацију, или 

претпоставку да се дискриминациј а 

догодила 

Подношење пријаве 

Поверенику 

Сазивање Тима због процене нивоа 

дискриминациј е; 

Вршење процене дискриминације или 

утврђивање да иста не постоји; 

Директор школе у року од 24 часа од сазнања за 

учињену дискриминацију, или 

претпоставку да се дискриминациј а 

догодила 

 Примена матрице за процену ризика од 

дискриминаторног понашања; 

Састављање извештаја о догађају; 

Обавештавање Повереника писменим путем/ 

мејлом, у облику притужбе уз коју се 

доставља и доказ о претрпљеном акту 

дискриминациј е; 

  

Обавештавање Центра за 

социјални рад 

Сазивање Тима због процене нивоа 

дискриминациј е; 

Вршење процене дискриминације или 

утврђивање да иста не постоји; 

Примена матрице за процену ризика од 

дискриминаторног понашања; 

Састављање извештаја о догађају; 

Директор школе У односу на ситуацију 
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Обавештавање Центра за социјални рад. 
 

9) начини праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима програма спречавања 
дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на: 

Праћење реализације програма превенције Тима реализује се на састанцима планираним акционим планом Тима које заказује 
координатор једном у месецу. 

Вредновање програма превенције врши Школски одбор установе два пута годишње и оно је саставни део извештаја директора 
школе. 

Вредновање се врши на следећи начин: 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

УКУПАН БРОЈ 

ПОДНЕТИХ 

ПРИЈАВА 

БРОЈ ПРИЈАВА 

ПОДНЕТИХ 

ПОВЕРЕНИКУ 

БРОЈ ПРИЈАВА 

ПОДНЕТИХ 

ТУЖИЛАШТВУ 

ВРСТЕ/ОБЛИЦИ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

ПОДАЦ И О ЛИЦИМА КОЈА СУ ТРПЕЛА ДИСКРИМИНАЦИЈУ 

БРОЈ ЛИЦА 

ИЗЛОЖЕНИХ 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ 

ПРОЦЕЊЕНИ НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ФУНКЦИЈА У ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 

   

ДИСЦИПЛИНСКЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 

БРОЈ 

ДИСЦИПЛИНСКИХ 

ПОСТУПАКА 

БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 

   

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

БРОЈ 

ПРЕВЕНТИБНИХ 

АКТИВНОСТИ 

ВРСТА 

ПРЕВЕНТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ДАЛЕ 

НАЈБОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ДАЛЕ 

НАЈСЛАБИЈЕ РЕЗУЛТАТЕ 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТАНОВАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

СТЕПЕН 

УКЉУЧЕНОСТИ 

РОДИТЕЉА 

СТЕПЕН 

УКЉУЧЕНОСТИ 

ДРУГИХ 

НАЗИВ УСТАНОВА АКТИВНСТИ У КОЈЕ СУ БИЛИ 

УКЉУЧЕНИ 
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Координатор Тима једном у тромесечју подноси извештај директору о остваривању и ефектима програма спречавања 
дискриминације и дискриминаторног понашања. Извештај се доставља у следећој табели: 

 

 

УСТАНОВА 

    

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ВАН 

УСТАНОВЕ 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ У 

УСТАНОВИ 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

РЕАЛИЗОВАНО,А 

НИЈЕ ПЛАНИРАНО 

    

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Превенција насиља, злостављања и занемаривања у школи обухвата све активности и све учеснике образовно - васпитног рада. Циљ је развити 

позитивне обрасце понашања код ученика. Потребно је да сви учесници образовно - васпитног рада буду добро обавештени о облицима и врстама насиља, 

као и о својим улогама у ситуацији насиља. У табели су наведене: 

1) Активности које ће предузети у школи у циљу превенције насиља, злостављања и занемаривања, са реализаторима и начинима реализације датих 

активности. 

2)  

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 

Обезбеђивање простора 

школе 

Запослени у школи 

Тим за стручно 

усавршавање 

Покривеност улаза школе видео 

надзором 

 Добра организација дежурства 

наставника 

 Помоћ помоћних радника у реализацији 

дежурства 

Током целе школске 

године 
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Стручно усавршавање 

наставника о темама 

везаним за насиље 

 

Огранизовање предавања, или семинара 

за запослене на тему насиља, 

злостављања и занемаривања 

Дисусије на тему насиља, злостављања и 

занемаривања на седницама стручних 

органа школе (најмање једна 

стручна тема током школске године) 

Избор тема које се односе на област 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања које би се могле 

презентовати на седницама НВ или 

непосредно после њих, или у терминима 

утврђеним за стручно усавршавање у 

оквиру установе (након праћења 

акредитованог семинара, представљање 

брошуре, нових информација...); 

Периодично, током 

школске године, у 

складу са 

могућностима 

школе и запослених 

Информисање ученика, 

родитеља и запослених о 

насиљу, злостављању и 

занемаривању и јасно 

дефинисање улога свих 

актера овразовно - 

васпитног рада у 

ситуацијама насиља 

Тим за превенцију и 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Одељењске 

старешине 

Ученички 

парламент 

Информисање запослених на седницама 

стручних органа школе 

Информисање родитеља ученика путем 

родитељских састанака, Савета 

родитеља, индивидуалним разговорима 

Информисање ученика преко часова 

одељењског старешине, предавања од 

стране запослених или ученика на тему 

насиља, одржавање радионица за 

ученике 

Израда паноа, презентација, 

обавештења, објављивање законских 

прописа на огласној табли школе, 

истицање правила понашања у школи, 

истицање позитивних примера 

понашања 

На почетку школске 

године Периодично, 

на 

класификационим 

периодима 

Током целе школске 

године 

Укључивање тема везаних 

за насиље и позитивне 

облике понашања у 

Наставници 

разредне и 

предметне наставе 

❖ Идентификација и планирање 

наставних јединица које су погодне, или 

се у њима помињу теме везане за 

Током целе школске 

године 
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наставне предмете и 

наставне јединице 

насиље, правила понашања, примери 

позитивног 

  понашања 

❖ Реализација наставних јединица у 

којима се обрађују теме везане за 

насиље, правила понашања, примери 

позитивног понашања, уз максимално 

укључивање ученика у рад током обрада 

тема (пројекти, дискусије, дебате, 

примена видео записа у настави) 

 

Доношење ј асних правила 

понашања у школи, у 

чијем формулисању 

водећу улогу преузимају 

ученици 

Ученици и 

одељењске 

старешине у 

оквиру 

одељењске 

заједнице 

Ученички 

парламент 

Директор 

Секретар 

Педагог 

♦♦♦ Доношење правила понашања у 

оквиру одељењске заједнице 

Подношење предлога правила понашања 

Ученичком парламенту 

Селекција предлога и формирање 

правила понашања за целу школу од 

стране Ученичког парламента 

Консултације Ученичког парламента са 

директором, секретаром и педагогом о 

коначном предлогу правила понашања у 

школи и њихово усвајање 

На крају школске 

године 

На почетку школске 

године 

Организација 

ваннаставних активности у 

школи са циљем развијања 

позитивне климе, 

другарства, 

толеранције међу 

ученицима 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Педагог 

Ученички 

парламент 

Испитивање афинитета и интересовања 

ученика за различите облике 

ваннаставних активности 

Инплементациј а тема везаних за 

толеранцију, другарство, заједништво у 

различите облике ваннаставних 

активности 

Презентациј а продуката рада ученика 

на ваннаставним активностима 

На почетку школске 

године 

Током школске 

године 

Испитивање стања 

безбедности у школи, 

присутним облицима 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за 

безбедност 

ученика 

Педагог 

Ученички парламент 

Евиденција облика насилног понашања 

и анализа резултата 

Упознавање запослених, ученика, 

родитеља са реалним безбедносним 

стањем у школи 

Током школске 

године 
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2) Стручно усавршавање запослених се спроводи у циљу побољшања компетенција у превенцији и реаговању на насиље, злостављање и 

занемаривање. Стручно усавршавање запослених се може организовати ван установе - преко одржавања стручних семинара или предавања, 

или унутар установе - преко предавања од стране Тима за безбедност, педагога, директора на седницама стручних орагана. 

 

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 

Организовање и 

одржавање семинара, или 

предавања за запослене на 

тему насиља у школи, у 

циљу ојачавања 

компетенција запослених у 

овој области 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор 

Консултације са запосленима о врсти 

стручног усавршавања Одабир 

одговарајућег облика стручног 

усавршавања Обавештавање 

наставника о облику стручног 

усавршавања 

Током школске године, 

у складу са 

могућностима 

запослених и школе 

Предавање и дискусија на 

седницама стручних већа 

на тему насиља у школи 

Координатори 

већа 

Тим за безбедност 

Директор Педагог 

Увид у анализе безбедносног стања у 

школи 

Консултације у оквиру Тима за 

безбедност о потребама запослених и 

школе Организовање предавања са 

дискусијом на седницама стручних 

већа 

Током школске године 

 

 

3) Начини информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања 

 

Потребно је да сви учесници образовно - васпитног рада буду упознати са темом насиља, злостављања и занемаривања. Добра информисаност 

значајно може утицати на смањење ризика и појаве насиља, као и ојачавању унутрашње мреже заштите. 

 

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 

Информисање запослених на тему 

насиља 

Тим за 

безбедност 

Директор 

Упознавање свих запослених са начинима и 

одговорностима свих актера у ситуацијама насиља 

Дискусија на седницама Наставничког већа, 

Педагошког 

Током школске године 
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колегијума и других стручних органа 

Обавештења путем огласне табле 
 

Информисање ученика на тему 

насиља 

Тим за 

безбедност 

Ученички 

парламент 

Одељењске 

старешине 

Предметни 

наставници 

Педагог 

Упознавање свих ученика са начинима и 

одговорностима свих актера у ситуацијама насиља 

Рад са ученицима на одељењској заједници 

Радионице за ученике на тему насиља од стране 

запослених и вршњака у школи Индивидуални 

разговори са ученицима 

Рад са ученицима у оквиру наставних јединица и 

ваннаставних активности Активности Ученичког 

парламента 

Обавештавање путем огласне табле, паноа, сајта 

школе 

Током школске године 

Информисање родитеља на тему 

насиља 

Директор 

Савет 

родитеља 

Одељењске 

старешине 

Упознавање свих родитеља са начинима и 

одговорностима свих актера у ситуацијама насиља 

Упознавање родитеља са темом насиља на 

седницама Савета родитеља 

Упознавање родитеља са темом насиља на 

родитељским састанцима 

Индивидуални разговори са родитељима 

Обавештавање путем огласне табле, паноа, сајта 

школе 

Током школске године 
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Израда паноа, постера, 

обавештења, доступност законске 

регулативе везане за насиље 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Тим за 

безбедност 

Ученички 

парламент 

Секретар 

Педагог 

Упознавање свих запослених и ученика са 

начинима и одговорностима свих актера у 

ситуацијама насиља Израда обавештења, паноа у 

оквиру одељењске заједнице Организовањ 

предавања за ученике од стране запослених у 

школи на тему насиља и реаговања на насиље 

Израда обавештења, паноа, 

Током школске године 

  

организација предавања у оквиру Ученичког 

парламента Доступност законске регулативе и 

подзаконских аката свим учесницима 

образовно - васпитног рада 

 

 

 

4) Подстицање и оспособљавање ученика за учествовање у раду школе 

Учешћем ученика у раду школе - одељењске заједнице, ученичког парламента, школског одбора и других органа школе, доприноси се 

развијању одговорног понашања ученика и осећању припадности школској заједници. Развијањем позитивних ставова, одговорног 

понашања, заједништва код ученика, смањује се ризик од настанка насиља. 

 

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 

Упознавање ученика са 

правима и обавезама и 

могућностима 

укључивања у рад школе 

Одељењске 

старешине 

Педагог 

Упознавање ученика са правима и 

одговорностима ученика у оквиру 

одељењске заједнице Упознавање 

ученика са организационом 

структуром школе 

Упознавање ученика са улогама свих 

запослених у школи Упознавање 

ученика са могућностима и начинима 

укључивања у рад школе 

На почетку школске 

године 
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Развијање позитивне 

радне климе у одељењу и 

школи, развијање осећања 

припадности групи, 

заједници 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Ученички 

парламент 

Дискусије, радионице, предавања на 

часу одељењске заједнице Активности 

ученичког парламента 

Реализација наставних јединица са 

акцентом на васпитни циљ часа 

Акције и активности ученика са 

циљем пружања помоћи, 

солидарности 

Током школске године 

 

 
5)Појачан васпитни рад са ученицима 

 

Појачан васпитни рад са ученицима се реализује са ученицима који испољавају проблеме у понашању. Под проблемима у понашању се 

подразумева кршење правила понашања школе - изостајање са часова, непримерено понашање према наставницима и другим ученицима, 

ометање наставе, агресивно понашање, уништавање личне или имовине школе, угрожавање здравља, или интегртитета личности ученика и 

запослених. Појачани васпитни рад се остварује са циљем промене негативног понашања ученика и откривања узрока проблема у 

понашању. Одељењски старешина је дужан да обавести родитеља/старатеља ученика о понашању због којег се ученик упућује на појачан 

васпитни рад. Одељењски старешина усмено позива родитеља/старатеља ученика да дође у школу, а ако се родитељ/старатељ не одазове 

позиву, то ће учинити писаним путем. Појачани васпитни рад са учеником обавља одељењски старешина, у договору са одељењским 

старешином - педагог, а ако је потребно и тим за заштиту од насиља. О току појачаног васпитног рада и његовим ефектима, родитеље 

обавештава одељењски старешина, или педагог. 

 

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 
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Рад одељењског 

старешине са 

учеником под 

појачаним 

васпитним радом 

Одељењски 

старешина 

Родитељ 

ученика 

Обавештавање родитеља 

ученика 

и предлагање мера 

Рад са учеником у оквиру 

одељењске заједнице 

Индивидуални разговори са 

учеником 

Сарадња са запосленима у 

циљу праћења понашања 

ученика Вођење педагошке 

документације о ученику 

Праћење понашања ученика 

и извештавање родитеља 

Од настајања пробелма, по договору са 

актерима појачаног васпитног рада и 

резултатима рада 

Рад педагога са 

учеником под 

појачаним 

васпитним радом 

Одељењски 

старешина 

Педагог 

Договор одељењског 

старешине и педагога, уз 

претходно обавештавање 

родитеља ученика, 

предлагање мера 

Вођење евиденције о 

ученику под појачаним 

васпитним радом 

Индивидуални разговор са 

учеником 

Радионице, предавања, 

дискусије са групом ученика 

или одељењем у којој је 

ученик под појачаним 

васпитним радом Сарадња 

са наставницима у циљу 

праћења понашања ученика 

Разговор са родитељем 

ученика (по потреби) 

Упућивање родитеља и 

ученика на друге стручњаке 

(педијатар, дефектолог, 

дечији психолог, дечији 

психијатар) 

Током трајања појачаног васпитног рада 
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Рад тима за Чланови тима Укључивање у рад са учеником По потреби, а 

безбедност са Одељењски под појачаним васпитним радом током трајања 

учеником под старешина на захтев одељењског старешине појачаног 

појачаним васпитним 

радом 

Педагог или педагога, након обављене 

процедуре (ОС, родитељ, педагог) 

Индивидуални разговор са учеником 

Активности са одељењем које похађа 

ученик под појачаним васпитном 

радом - радионице, предавања, дебате, 

израда паноа, постера 

Вођење евиденције 

васпитног рада 

 

 

6) Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања 

 
 

Рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања је битно због предузимања мера превенције, како не би 

дошло до ситуације насиља. Низ фактора делује на појаву ризични ситуација за појаву насиља. Правовремено реаговање је 

битан чинилац раном сузбијању насиља. 

 

Активности Реализатори Начини реализације 
Временска 

динамика 
Идентификациј а ученика 

који могу постати жртва 

насиља 

Одељењске 

старешине 
Идентификација ученика из 

осетљивих група 

Прикупљање чињеница о социјалном, 

материјалном, здравственом статусу 

ученика Идентификација ученика из 

дисфункционалних породица 

Током школске године 

Идентификациј а ученика 

који испољавају агресивно 

понашање 

Одељењске 

старешине 

Идентификација ученика из 

дисфункционалних породица 

Прикупљање података о ученику од 

родитеља, учитеља, васпитача 

Праћење понашања ученика 

Током школске године 
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Идентификација групе 

или одељења у којем су 

нарушени односи међу 

ученицима 

Одељењске 

старешине Разговор са родитељима ученика 

Разговор са нставницима који 

реализују наставу у датом одељењу 

Током школске године 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ, ДЕТЕТА, УЧЕНИКА 

ИЛИ ТРЕЋЕ ЛИЦА У УСТАНОВИ 

 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОСТВАРИВАЊУ СТАНДАРДА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Дискриминација у оквиру остваривања исхода и стандарда образовања и васпитања постоји ако се: 

1) за децу, односно ученика или групу деце, односно ученика услед њиховог личног својства очекује да не достигну 
стандарде и исходе образовања и васпитања, већ се критеријуми према њима неоправдано и унапред снижавају, 

2) не обезбеђују услови који би омогућили сваком детету, односно ученику да без обзира на лично својство оствари стандарде 
и исходе образовања и васпитања, а нарочито ако се не користе разноврсне као и учење и оцењивање које је прилагођено 
потребама деце, односно ученика с обзиром на њихово лично својство, 

3) када се само, на основу личне процене, услед нижих очекивања образовних постигнућа детета или ученика с обзиром на 
његово лично својство, врши неформално скраћивање или сужавање наставног плана или програма који се реализује са осталом 
децом, односно ученицима или када се не примењују, односно неоправдано прилагођавају стандарди чији исходи доводе до нижег 
или ниског нивоа образовања детета, односно ученика, 

4) када се, само на основу личне процене наставника, успоставе нижи или виши критеријуми оцењивања за ученика, 
искључиво с обзиром на његово лично својство, 

5) неостваривање задатих циљева у процесу образовања и васпитања приписује личном својству детета, односно ученика, 

6) ученику, услед личног својства, ускраћује додатна образовно-васпитна подршка, односно индивидуализовани рад, а 
преводи се у старији разред, 

7) не користе прилагођени стандарди и исходи постигнућа предвиђени законом за ученика, услед његовог личног својства, 
а нарочито ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и када се не врши стално праћење његовог развоја, услед његовог 
личног својства, 

8) не користе посебни стандарди и исходи постигнућа, прописани законом, за ученика са изузетним способностима и када 
се не врши стално праћење његовог развоја услед његовог личног својства, 

9) на друге начине врши дискриминација у оквиру остваривања општих исхода и стандарда образовања и васпитања.  
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ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ У УСТАНОВИ 
Дискриминација у остваривању права на предшколско, основно и средње образовање постоји, ако установа: 

1) не примењује посебне и друге законом прописане мере у циљу пружања подршке при уписивању деце, односно ученика 
из осетљивих друштвених група, а нарочито деце, односно ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју, деце, односно ученика 
припадника националних мањина, а посебно ромске националне мањине у предшколском, основном и средњем образовању, 

2) при упису деце и ученика тражи документа која нису законом односно подзаконским актом предвиђена, као и када 
недостатак законом односно подзаконским актом предвиђених докумената користи као разлог за искључивање деце и ученика 
(нпр. недостатак уверења о држављанству и сл.), 

3) не примењује законом предвиђене мере за пружањем редовне и додатне и допунске образовне, здравствене и социјалне 
подршке деци, односно ученицима у току предшколског, основног и средњег образовања, којима је она потребна и на коју имају 
право, 

4) не спречава вршење притиска на родитеље деце и ученика из осетљивих друштвених група да дају сагласност да им се 
деца, односно ученици упуте на интерресорну комисију и упишу у специјалну школу за образовање деце и ученика са 
инвалидитетом и сметњама у развоју, 

5) ускраћује право детету, односно ученику на издавање јавних исправа прописаних законом којим се уређује област 
предшколског васпитања и образовања, односно основног и средњег образовања и васпитања, с обзиром на његово лично својство, 

6) децу и ученике из осетљивих друштвених група смешта у објекте у тој установи чији су материјално-технички услови и 
опрема испод нивоа квалитета у другим објектима и на тај начин не обезбеђује квалитет рада у складу са образовним стандардима, 

7) не обезбеђује архитектонске могућности за несметан приступ деце и ученика са инвалидитетом у објекте у образовно-
васпитним установама, а посебно у оне у којима се реализује припремни предшколски програм и основно образовање и васпитање, 

8) не омогући коришћење уџбеника на језику и писму националне мањине, уџбеника прилагођених потребама деце и ученика 
са инвалидитетом и сметњама у развоју, односно уџбеника на Брајевом писму за слабовиду и слепу децу и ученике, у складу са 
законом, 

9) на друге начине крши забрану дискриминације у остваривању права на образовање и васпитање.  
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ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА  

Дискриминација у области употребе језика постоји ако се неоправдано и супротно закону: 

1) припадницима националних мањина онемогућава образовно-васпитни рад на матерњем језику 
 

2) припадницима националних мањина онемогућава учење српског језика као нематерњег, 

3) способности деце и ученика, њихов напредак у учењу и развоју процењују на језику који им није матерњи, односно који 
не познају довољно и када се на основу тих процена доносе закључци који могу да имају негативне последице за њихово даље 
образовање, 

4) не обезбеђује додатна настава да деца и ученици науче језик на коме се изводи образовно- васпитни рад, 

5) на други начин посредно или непосредно врши дискриминација деце, односно ученика у употреби језика у образовању и 
васпитању. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ, УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Дискриминација у области обезбеђивања безбедности деце, ученика, запослених и трећих лица, постоји ако установа, 
супротно забрани насиља, злостављања и занемаривања утврђеној законом, с обзиром на лично својство детета, ученика, 
запосленог и трећих лица, не обезбеђује исти ниво безбедности свој деци, ученицима, родитељима, односно старатељима и 
запосленима и трећим лицима у време боравка у установи и у току свих активности које установа организује. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОШТОВАЊА ПРАВИЛА У УСТАНОВИ 

 
Дискриминација у области поштовања правила понашања у установи постоји, ако се: 

1) правила понашања у установи доносе без учешћа представника ученика, родитеља, односно старатеља и запослених, с 
обзиром на њихово лично својство, 

2) правила селективно примењују или не важе једнако за све, односно када су деца, ученици односно група деце или 
ученика на основу њиховог личног својства чешће подвргнути санкцијама, 

3) правилима понашања у установи толеришу неприхватљива понашања према лицима или групи лица на основу његовог 
личног својства, 

4) на друге начине неоправдано прави разлика у поштовању правила понашања у установи, с обзиром на лично својство 
детета, односно ученика, родитеља, односно старатеља, запослених и трећих лица.  
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ДИСКРИМИНАЦИЈАУ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА И 
ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСИТНОГ РАДА 

Дискриминација у области планирања и програмирања образовно-васпитног рада и доношења програма образовно-
васпитног рада постоји, ако се: 

1) годишњим програмом рада, предшколским програмом, школским програмом, развојним планом образовно-васпитне 
установе или програмом васпитног рада не планира обезбеђивање остваривања специфичних потреба, ученика и родитеља, 
односно старатеља, 

2) ученици и родитељи, односно старатељи, припадници осетљивих друштвених група нису пропорционално свом броју 
укључени у развојно планирање, самовредновање и вредновање рада установе и реализацију образовно-васпитног рада и 
наставних и ваннаставних активности кроз тела предвиђена законом као што су орган управљања, савет родитеља и ђачки 
парламент у основним и средњим школама, 

3) годишњи план рада, развојни план установе, предшколски или школски програм не одражава специфичности локалне 
заједнице, а посебно услове у којима живе деца и ученици припадници осетљивих друштвених група, 

4) годишњи или месечни план код обавезних или изборних наставних предмета, развојни план установе не узима у обзир 
елементе националне културе и традиције припадника националне мањине који живе на територији јединице локалне самоуправе, 
у складу са законом, 

5) кроз планове рада промовишу вредности културе припадника већинског или највише заступљеног становништва, док се 
остале занемарују или ниподаштавају, 

6) на друге начине врши дискриминација у планирању и програмирању образовно-васпитног рада и доношењу програма 
образовно-васпитног рада. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У СПРОВОЂЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА 

Дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса, односно при реализацији наставних и ваннаставних активности 
постоји, ако се: 

1)  приликом реализације образовно-васпитног процеса не уважавају индивидуална знања, способности и предзнања детета, 
односно ученика, с обзиром на његово лично својство, а посебно деце, односно ученика из осетљивих друштвених група, 

2) у установи не предузимају мере за учешће родитеља, односно старатеља деце и ученика у наставним и ваннаставним 
активностима које треба да обезбеде пуну равноправност и једнакост деце, односно ученика с обзиром на њихово лично својство, 
а нарочито ако се не предузимају мере за њихово укључивање у рад групе, одељенске заједнице, родитељске састанке и заједничке 
консултације са васпитачем, одељенским старешином, стручним сарадницима и другим запосленим у установи, 

3) запослени у установи не реагују једнако или неоправдано праве разлику поводом изостанка ученика са наставних и 
ваннаставних активности, или им је такво понашање ученика  
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пожељно и прихватљиво, односно ако такво понашање ученика толеришу, с обзиром на њихову припадност или неприпадност 
одређеној групи или то чине с обзиром на ма које друго лично својство, 

4) деца, односно ученици из осетљивих друштвених група, с обзиром на њихово лично својство, у оквиру наставних 
активности укључују у допунске или корективне програме, без претходне провере и вредновања њихових реалних могућности, 
знања и умећа или без континуираног праћења њиховог напредовања, 

5) не прати напредовање детета и ученика у односу на почетна знања и искуства или када се дете и ученик не похваљује, 
односно не награђује и не промовише његово изузетно постигнуће или напредак због припадности односно не припадности 
одређеној групи, односно с обзиром на његово лично својство, 

6) деца или ученици, а нарочито деца или ученици из осетљивих друштвених група неоправдано искључују из рада 
вршњачких група или ученичких организација или ако се укључују у њих, али им се не обезбеђује суштинска равноправност са 
другим члановима групе или организације, услед свог личног својства, 

7) дете, односно ученик, или његов родитељ, односно старатељ, с обзиром на лично својство, а нарочито услед припадности 
одређеној друштвеној групи или услед социјалног порекла или материјалног стања искључује из ваннаставних активности, а 
нарочито ако им је ограничен приступ секцијама, допунској и додатној настави, 

8)  у спровођењу образовно-васпитног процеса, вредности заједница из којих деца, односно ученици или родитељи, односно 
старатељи долазе, извргавају подсмеху, омаловажавању или посматрају као мање вредне у односу на вредности културе 
припадника већинског становништва и заједнице, 

9) на друге начине врши дискриминација у спровођењу образовно-васпитног процеса. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 

Дискриминација у области управљања установом постоји ако: 

1) су ученици, родитељи, старатељи или наставници, као припадници осетљивих друштвених група или услед другог личног 
својства искључени из рада стручних и органа управљања установе, односно из тимова за планирање и реализацију стратешких 
докумената установе, односно нису заступљени сразмерно свом броју, 

2) се приликом израде развојног плана установе не узима у обзир анализа образовних потреба деце, односно ученика из 
осетљивих друштвених група што се одражава на израду и реализацију акционих планова, јер њима није предвиђено непосредно 
учешће родитеља, односно старатеља деце и ученика наведених група као носилаца активности при решавању проблема, 

3) приликом спровођења процеса самовредновања и вредновања квалитета рада установе деца и ученици, односно родитељи 
и старатељи деце и ученика из осетљивих друштвених група, а  



 

 

195 

 

 

нарочито припадници ромске националне мањине, нису укључени у репрезентативни узорак за испитивање стања и анализу 
резултата, 

4) ученици, а нарочито припадници ромске националне мањине, нису део узорка у домаћим и међународним истраживањима 
која се тичу образовних исхода и постигнућа због припадности или не припадности одређеној групи или личног својства, 

5) на друге начине врши дискриминација у управљању установом. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ПОШТОВАЊА ПРАВА ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

Дискриминација у области поштовања права детета, односно ученика у образовању, постоји ако се деци, односно ученицима 
на основу личног својства: 

1) неоправдано ускраћује законом загарантовано право на партиципацију и давање мишљења и предлога стручним органима, 
органу управљања, савету родитеља и директору, о мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 
плану, школском програму, избору уџбеника и другим питањима предвиђеним законом, 

2) неоправдано ускраћују или им се од стране запослених или трећих лица у установи не пружа заштита у остваривању 
других права детета и ученика која се односе на образовање и васпитање или су у вези са образовањем и васпитањем, а проистичу 
из закона и међународних докумената који се односе на права детета и ученика, 

3) на друге начине крше права детета, односно ученика у образовању и васпитању на основу личног својства. 

 
ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОБРАДЕ НАРОЧИТО ОСЕТЊИВИХ ПОДАТАКА О ДЕЦИ, УЧЕНИЦИМА И 
ДРУГИМ УЧЕСНИЦИМА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Дискриминација у области обраде нарочито осетљивих података о деци, ученицима, родитељима, односно старатељима или 
другим учесницима у систему образовања и образовања постоји, када руковалац незаконито прикупља или користи такве податке 
у циљу довођења у неравноправан положај деце, ученика, родитеља, односно старатеља или учесника у систему образовања и 
васпитања, с обзиром на њихово лично својство, а нарочито ако се такви подаци користе за неједнак третман деце, ученика, 
родитеља, односно старатеља или учесника у систему образовања и васпитања у установи. 

ДИСКРИМИНАЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У УСТАНОВИ 

Дискриминација у области рада и запошљавања у установи постоји ако се у установи неоправдано нарушавају једнаке 
могућности лица за запошљавање и уживање под једнаким условима свих права из области рада запослених у установи, с обзиром 
на лично својство тог лица, а нарочито ако се на основу личног својства лица уводе додатни услови за запошљавање у установи, 
односно уколико се услед личног својства запосленог у установи онемогућава његово  
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право на стручно усавршавање и напредовање под Једнаким условима или његово право да под једнаким условима учествује у 
раду стручних и органа управљања установе. 

Заштиту од дискриминације у области рада и запошљавања у установи из става 1 овог члана, ужива лице у радном односу у 
установи, лице које обавља привремене и повремене послове или послове по уговору о делу или другом уговору у установи. 

ДУЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВНО-ВАСИТНОМ ПРОЦЕСУ У ВЕЗИ СА ЗАБРАНОМ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Сви учесници у образовном и васпитном процесу дужни су да поштују забрану дискриминације у образовању и васпитању 
утврђену законом и овим правилником, те да се у образовном и васпитном процесу уздрже од свих аката чињења или нечињења 
који могу да доведу до кршења забране дискриминације. 

Запослени, директор и трећа лица имају обавезу да препознају и надлежним државним органима пријаве све случајеве 
дискриминације као и да предузму све друге радње и мере прописане законом.
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и 

дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, 

антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, према родном идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној 

припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним 

својствима. 

1. ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, части или достојанства 
личности (у даљем тексту: дискриминаторно понашање) 

1. зауставља, 
2.осигурава безбедност учесника у образовном и васпитном процесу (оних који трпе - дискриминисана лица, сведоче или 
чине - извршиоци дискриминације), 
3. смањује ризик од понављања, 
4. ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих мера. 

У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, када се оно припрема, дешава 
или се догодило између: 

1. учесника у образовању (дете-дете, ученик-ученик, одрасли-одрасли; учесник у образовању - запослени; учесник у 
образовању - родитељ; учесник у образовању - треће лице у установи); 

2. запосленог (запослени - учесник у образовању, запослени-родитељ, запослени-запослени, запослени - треће лице); 
3. родитеља (родитељ - учесник у образовању, родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ - треће лице); 
4. треће лице (треће лице - учесник у образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени; треће лице - треће лице). 

Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена, предузму мере и 
активности у установи према учеснику у образовању прописане Законом и овим актом.  
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Директор има обавезу да предузме Законом утврђене мере и активности према запосленом, родитељу и трећем лицу као 
извршиоцу дискриминације и пријави дискриминацију надлежним државним органима, органима аутономне покрајине и локалне 
самоуправе. 

У случају дискриминаторног понашања запосленог утврђује се одговорност у дисциплинском поступку, у складу са Законом. 

Одговорност родитеља за повреду законске забране дискриминације од стране његовог детета које је ученик школе утврђује 
се у прекршајном поступку, а на основу Закона. У случају када је родитељ извршилац дискриминације, одговорност се утврђује 
пред Повереником или у судском поступку, у складу са законом. 

Одговорност трећег лица за повреду законске забране дискриминације утврђује се у поступку пред Повереником или у 
судском поступку, у складу са законом. 

Мотив или намера извршиоца дискриминације није од значаја. 

РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 

1) Проверавање добијене информације да се дискриминаторно понашање припрема или се догодило обавља се 
прикупљањем информација - директно или индиректно. Циљ проверавања информације јесте утврђивање одлучујућих 
чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на дискриминаторско поступање. Током прикупљања информација 
поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - 
дете и ученик. 

Установа проверава сваку информацију о дискриминаторном понашању прегледом видео записа, уколико установа има 
електронски надзор над простором, анонимном анкетом учесника у образовању и на други начин примерен облику и врсти 
дискриминаторног понашања. 

Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детету, директор поступа у складу са 
Законом. 

У случају непотврђене сумње дискриминаторног понашања, појачава се васпитни рад и прати понашање учесника у 
образовању. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за повреду законске забране 
дискриминације. 

2) Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање учесника јесте обавеза свих запослених у установи, а нарочито 
најближег присутног запосленог, дежурног наставника, односно васпитача или радника обезбеђења да одлучно прекине све 
активности, раздвоји и смири учеснике. 

У случају да запослени процени да не може сам да заустави дискриминаторно понашање зато што је сукоб високо ризичан, 
као и због истовременог физичког насиља, одмах ће тражити помоћ. 

Након заустављања сукоба, ако се посумња у повређивање дискриминисаног лица, затражиће се пружање прве помоћи, 
обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад.  
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Смиривање учесника подразумева, најпре, одвојене разговоре са извршиоцем дискриминације и са дискриминисаним 
лицем, а ако се процени да је могућ, без опасности по наставак сукоба, и заједно учесницима и родитељима. 

3) Обавештавање и позивање родитеља је обавеза установе. Одмах након заустављања сукоба учесника - детета или 
ученика (као дискриминисаног лица и извршиоца дискриминације) установа обавештава и позива родитеља на пријављени број 
контакт телефона. Уколико родитељ није доступан, установа одмах обавештава центар за социјални рад. 

4) Прикупљање релевантних информација и консултације врше се у установи ради: разјашњавања околности, анализирања 
чињеница на што објективнији начин, процене нивоа дискриминације, ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, 
избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. Нивои дискриминације, на основу овог акта, за учесника у 
образовању су: први, други и најтежи - трећи ниво. Процену нивоа увек врши тим за заштиту. Да би извршио правилну процену, 
тим за заштиту прикупља све релевантне податке, консултује, осим директора, одељењског старешину, дежурног наставника, 
односно васпитача, радника обезбеђења, другог запосленог као очевица, представника ученичког парламента. Тим за заштиту 
информише родитеље и укључује их у појачан васпитни рад и план заштите од дискриминације. 

Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са сигурношћу да 
процене ниво дискриминације, као и да одреде одговарајуће мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и 
друге организације и службе: Министарство - школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу, 
Повереника и др. 

5) Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације. План заштите од 
дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике - дискриминисано лице, извршиоца 
дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа 
дискриминације, последица по лице и колектив и сл. 

2. ПЛАН ЗАШТИТЕ 
План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и ставова који су допринели 

дискриминаторном понашању - појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди законске забране (интензиван), рад са 
родитељем, васпитном групом, односно одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по 
потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно 
укључивање свих учесника у заједницу. Мере и активности се предузимају укључивањем учесника у образовању, усклађене са 
његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да се, осим појачаног васпитног рада или 
васпитног рада који у интензитету одговара потребама ученика, прилагоди и образовно-васпитни рад, предложиће тиму за 
пружање додатне образовне подршке припрему индивидуалног образовног плана. 

План заштите од дискриминације сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно васпитачем, 
психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним 
организацијама и  
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службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити представнике одељењске заједнице, односно 
групе, ученичког парламента, као и учеснике у дискриминацији. 

План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа предузима самостално, у сарадњи са другим 
надлежним организацијама и службама и када друге надлежне организације и службе спроводе активности самостално. Када су 
у мере и активности укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, динамика и начини међусобног 
извештавања. 

За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и 
службама и обавештава Министарство - надлежну школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се 
разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен 
најбољи интерес детета и ученика. 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако постоји сумња или је утврђено да је 
директор извршилац дискриминације. У том случају комуникацију са медијима остварује председник органа управљања. 

6) Праћење ефеката предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, васпитач, тим за заштиту, 
психолог и педагог, ако нису чланови тима) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности установе. 
Установа прати понашање учесника у образовању које је дискриминисано лице и које је извршилац дискриминације, али и оних 
који су индиректно били укључени (сведоци). 

Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и 
надлежне службе Министарства. 

3. МАТРИЦА ЗА ПРОЦЕНУ НИВОА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног понашања учесника у 
образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се 
у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од: 
1. узраст учесника у образовању; 
2. интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања; 
3. облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање; 
4. последица дискриминаторног понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према наведеној матрици, место и време 
извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се предузимају у интервенцији. 

Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране учесника у образовању, 
установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно 
понашање догоди у простору  



 

 

201 

 

 

установе у време образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води и 
окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и на начин утврђен Законом. 

3.1. ЕЛЕМЕНТИ МАТРИЦЕ 

1) узраст учесника у образовању 
Процену тежине облика дискриминације обавља тим за заштиту, полазећи од релација: лице у односу на друго лице истог или 
приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то: 

1) када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (дете- дете, ученик-ученик, одрасли-одрасли), 
као и млађег према старијем, квалификује се као први ниво; 

2) када се узрасно старији учесник у образовању понаша дискриминаторно према млађем лицу, квалификује се као други 
ниво; 

3) када група учесника у образовању дискриминаторно понаша према лицу или другој групи, квалификује се као трећи 
ниво. 

2) интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања 
Када се дискриминаторно понашање понавља или продужено траје у односу на исто лице, односно лица са сличним или истим 
личним својствима (раси, боји коже, националној и верској припадности или етничком пореклу, полу, родном идентитету, 
сексуалној оријентацији, имовном стању, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету) тим за 
заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 
Поновљена дискриминација, у смислу овог акта, подразумева више пута поновљено понашање лица или групе лица, односно 
поступање установе, њених органа или тела које је засновано на повређивању личних својстава лица или групе лица, а продужена 
- која се чине у дужем временском периоду према истом лицу или групи лица. 

3) облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање 
Узнемиравање и понижавајуће поступање јесте изговарање речи, односно слање писаних порука или предузимање радњи према 
лицу или групи лица на основу којих се посредно и са сигурношћу може закључити да вређају њихово достојанство на основу 
личног својства, проузрокују осећај понижености, узнемирености или одбачености, шири страх или непријатељство, односно 
ствара понижавајуће и увредљиво окружење. 
Ако узнемиравање и понижавајуће поступање удружено врши група или се оно понавља, односно дуже траје, овакво 
дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација другог нивоа. Ако је узнемиравање и понижавајуће поступање 
изазвало страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење по дискриминисано лице или је довело до 
искључивања или одбацивања лица или групе лица, дискриминаторно понашање квалификује се као дискриминација трећег 
нивоа.  
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4) последица дискриминаторног понашања 
Када дискриминаторно понашање доводи или потенцијално може да доведе до угрожавања физичког, односно психичког здравља 
учесника у образовању, тим за заштиту га квалификује у следећи тежи облик дискриминације. 
Уколико је у интервенцију на понашање укључена спољашња заштита (здравствена служба, установа социјалне заштите, 
полиција, Министарство, надлежна школска управа Министарства, јединица локалне самоуправе, Повереник, правосудни органи 
и др.) тим за заштиту га увек квалификује као трећи ниво дискриминације. 
Покренут прекршајни или судски поступак, не утиче на предузимање интервентних мера и активности. 

4. ПРИМЕРИ ПОЈЕДИНИХ ТИПИЧНИХ СИТУАЦИЈА ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У 
ОБРАЗОВАЊУ 

- излагање подсмеху учесника у образовању по основу његове националности; 
- омаловажавање учесника у образовању или групе по основу њиховог личног својства; 
- имитирање хода, говора, изгледа или било какво друго излагање подсмеху учесника у образовању са сметњама у развоју или 
инвалидитетом; 
- ословљавање погрдним називима учесника у образовању или групе, запосленог или родитеља - припадника одређене групе; 
- изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима одређене групе; 
- причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима одређене групе; 
- промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и достигнућима девојчица и дечака; 
- певање увредљивих и понижавајућих песама о припадницима одређене групе; 
- слање увредљивих и понижавајућих порука одређеном лицу или групи лица путем СМС-а, ММС-а или друштвених мрежа; 
- вербално привилеговање припадника већинске групе лица неоправданим и прекомерним похвалама; 
- неоправдано вербално умањивање или снижавање доприноса и успеха припадника мањинске групе; 
- игнорисање и избегавање контаката са учесником образовања због његовог личног својства; 
- одбијање да седи у клупи са другим учесником образовања због његовог личног својства; 
- омаловажавање родитеља ученика по основу личног својства.  
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ДИСКРИМИНАТОРНО ПОНАШАЊЕ КАДА ЈЕ ИЗВРШИЛАЦ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ИЛИ ТРЕЋЕ 
ЛИТТЕ У УСТАНОВИ 

Стављање у неповољнији положај 

Стављање у неповољнији положај је свако поступање којим се лице или група лица због свог личног својства ставља у 
неповољнији положај у било којој активности у процесу образовања и васпитања или у вези са њим. 

Примери појединих типичних ситуација стављања у неповољнији положај учесника у образовању су: 
- одбијање уписа учесника у образовању због његовог личног својства; 

- фактичко скраћивање или сужавање плана и програма наставе и учења намењено учеснику у образовању из осетљиве 
друштвене групе; 

- необезбеђивање додатне образовне подршке, односно индивидуализованог рада детету и ученику коме је таква помоћ 
потребна; 

- неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих ромске националности; 

- необезбеђивање наставног материјала прилагођеног учесницима образовања са инвалидитетом и сметњама у развоју; 

- необезбеђивање исхране детету и ученику прилагођене његовим потребама; 

- неукључивање ученика из осетљивих друштвених група у ученичке парламенте и слично; 

- изостанак прописаног поступања у случају непохађања припремног предшколског програма, односно непохађања наставе 
од стране деце из осетљивих друштвених група и ученика са инвалидитетом и сметњама у развоју; 

- изостављање учесника у образовању из појединих активности у току наставе због његових личних својстава; 

- давање неоправданих погодности учеснику у образовању због личних својстава или социјалног статуса његових родитеља; 

- необавештавање родитеља детета и ученика из осетљиве друштвене групе о родитељском састанку; 

- пропуштање запосленог да реагује у случају сумње на занемаривање учесника у образовању из осетљиве друштвене групе; 

- искључивање деце и ученика из осетљивих група из вршњачких активности у оквиру слободног времена у установи.  
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5. ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА 

УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ 

Установа поступа у складу са овим актом увек када је учесник у образовању дискриминисано лице, извршилац 
дискриминације, односно сведок. 

Сазнање о дискриминаторном понашању у установи може да се добије: опажањем, на основу сумње или информације да се 
дискриминација припрема, догађа или се догодила. Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном облику, 
коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног учесника у образовању или посредно - од његовог 
родитеља, вршњака, запослених, трећих лица као сведока, као и на основу анонимне пријаве. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се дискриминаторно понашање припрема, догађа или се догодило. 

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ПРЕМА 
УЧЕСНИКУ У ОБРАЗОВАЊУ 

Установа поступа у складу са Законом и овим актом када је запослени извршилац дискриминације, а дискриминисано лице, 
односно сведок-учесник у образовању. 

Сазнање о дискриминаторном понашању запосленог у установи може да се добије: опажањем, сумњом или информацијом 
да се дискриминација припрема, догађа или се догодила. Информација може да се добије непосредно - усмено, у писаном 
облику, као и на основу анонимне пријаве, коришћењем дигиталних средстава, поверавањем од самог дискриминисаног 
учесника у образовању или посредно - од његовог родитеља, вршњака, других запослених или трећих лица као сведока. 

Редослед поступања у интервенцији зависи од тога да ли се на основу информације дискриминаторно понашање 
запосленог припрема, догађа или се догодило. 

Редослед поступања у интервенцији је: 

1) Заустављање дискриминаторног понашања је обавеза сваког лица које има сазнање о дискриминаторном понашању да 
реагује прекидањем таквог поступања запосленог и позивањем помоћи. 

2) Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности и подршке за учесника у образовању. 
3) Обавештавање и позивање родитеља и информисање васпитача, односно одељењског старешине одвија се паралелно са 

заустављањем поступања и смиривањем учесника, са најминималнијим временским размацима. 
4) Подношење пријаве директору установе ради покретања поступка у коме се прикупљају информације о 

дискриминаторском поступању запосленог и на основу релевантних чињеница предузимају мере у складу са Законом. Тим за 
заштиту предузима мере и активности у односу на дискриминисано лице, односно лица - учесника у образовању. 

5) Консултације тима за заштиту које се одвијају ради прикупља свих релевантних чињеница за доношење плана заштите 
од дискриминације и праћењу ефеката мера за учесника у образовању као дискриминисано лице. Тим за заштиту по потреби 
обавља консултације са  
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одговарајућим стручњацима и установама и укључује надлежне службе. Одељењски старешина, односно васпитач у сарадњи 
са тимом, информише родитеље и укључује их даље у васпитни рад или план заштите. 

6) Обавештавање Министарства - надлежне школске управе, од стране директора установе у року од 24 сата од извршеног, 
односно од сазнања о дискриминаторном понашању запосленог према учеснику у образовању и на основу релевантних 
чињеница покреће и води дисциплински поступак, у складу са Законом. 

7) Праћење ефеката предузетих мера заштитних мера према дискриминисаном лицу и сведоку-учеснику у образовању 
врши се континуирано. 

У случају када дискриминаторно понашање испољава лице која није запослено у установи, кораци су исти, уз обавезу 
установе да поднесе притужбу Поверенику. Тим за заштиту може да предложи план заштите учесника у образовању и 
активности у вези са едукацијом родитеља, односног трећег лица које није запослено у установи. 

Уколико се сумња у дискриминаторно поступање директора, та сумња се пријављује Министарству. Просветна инспекција 
самостално, а ако је потребно у сарадњи са просветним саветником, утврђује чињенице о поступању установе и њених органа о 
обезбеђивању заштите учесника у образовању и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и од 
понашања које вређа углед, част и достојанство, а у складу са Законом, посебним законом, Правилником, Правилником о 
Протоколу и овим актом. О утврђеним чињеницама, односно наложеним мерама и роковима за отклањање неправилности и 
недостатака, просветни инспектор обавештава орган управљања установе и министра. Уколико постоји сумња да је учињено 
кривично дело, привредни преступ или прекршај, односно да је повређена забрана дискриминације, насиља злостављања и 
занемаривања, просветни инспектор подноси пријаву, односно захтев надлежном органу. 

НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

Школа је дужна да интервенише када постоји сумњаа да ученик трпи насиље, без обзира на околности. У школи се реагује 

на насиље, злостављање и занемаривање када се оно дешава или се догодило између: 

• ученика (вршњачко насиље) 

• запосленог и ученика 

• родитеља и ученика 

• родитеља и запосленог 

• трећег лица према ученику, родитељу или запосленом 

Како би се уједначило поступање у ситуацијама насиља, насиље је подељено у три нивоа. Прва два нивоа спадају у лакше 

повреде обавезе ученика, док трећи ниво насиља спада у теже повреде обавезе ученика. На одређивање повреде обавеза може да 

утиче и понављањер насиља, као и  
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последица по ученика, или друго лице које трпи насиље. У табелама су дати нивои и врсте насиља, као и интервентне активности 

у одговору на насиље. 

ПРВИ НИВО - ове облике насиља решава самостално наставник - одељењски старешина у оквиру саветодавног рада са 

ученицима, групом и/или одељењем. Одељењски стрешина предузима активности у сарадњи са родитељем ученика који чини 

насиље, као и са родитељем ученика који трпи насиље. У случају да рад одељењског старешине није делотворан, ако се насиље 

првог нивоа понавља, или је насиље првог нивоа групе према појединцу, у рад са ученицима се укључује педагог и тим за заштиту 

од насиља. Изјаву о насиљу ученик даје директору уз присуство педагога и родитеља. Одељењски старешина бележи насиље на 

овом нивоу у портфолио ученика и прати ефекте предузетих мера. 

 

Физичко 

насиље 

Психичко 

насиље 
Социјално насиље 

Сексуално 

насиље 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

Лупање Исмејавање, Добацивање, Добацивање, У знемиравајуће 

чврга, омаловажавање, подсмевање, псовање, „зивкање“, слање 

гурање, оговарање, игнорисање, ласцивни узнемиравајућих 

штипање, вређање, ругање, искључивање из коментари, порука СМС-ом, 

гађање, називање групе или ширење прича, ММС-ом, путем 

уједање, погрдним фаворизовање на етикетирање, веб сајта... 

чупање, именима, основу социјалног сексуално  

саплитање, псовање, статуса, додиривање,  

шутирање, 

прљање, 

уништавање 

ствари 

етикетирање, 

имитирање, 

„прозивање“.... 

националности, 

верске припадности, 

насилно 

дисциплиновање, 

ширење гласина.... 

гестикулациј а....  

 

ДРУГИ НИВО - у решавању ових облика насиља одељењски старешина предузима активности у сарадњи са педагогом, 

тимом за заштиту од насиља, директором школе уз обавезно укључивање родитеља. Уколико предузете активности нису 

делотворне, директор ће покренути васпитно - дисциплински поступак и изрећи меру у складу са Законом. Закон предвиђа 

одговорност родитеља за поступке ученика. Изјаву о насиљу ученик даје директору уз присуство педагога и родитеља. На овом 
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нивоу целокупну евиденцију води тим, а чува је педагог, или други запослени ако тако одлучи директор. 

 

 

Физичко 

насиље 

Психичко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

Шамарање, Уцењивање, Сплеткарење, Сексуално Огласи, клипови, 

ударање, претње, игнорисање, додиривање, блогови, 

гажење, неправедно неукључивање, показивање злоупотреба форума 

цепање одела, кажњавање, неприхватање, порнографског и четовања, снимање 

затварање, забрана манипулисање, материјала, ккамером 

пљување, комуницирања, експлоатација, показивање појединаца против 

отимање и искључивање, национализам... интимних њихове воље, 

уништавање одбацивање,  делова тела, снимање камером 

имовине, 

измицање 

столице, 

чупање за уши 

и косу.. 

манипулисање...  свлачење... насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика.... 

 

 

ТРЕЋИ НИВО - активности предузима директор школе са тимом за заштиту од насиља, уз обавезно ангажовање родитеља 

ученика. У трећем нивоу насиља, школа укључује спољашњу заштитну мрежу - полицију, центар за социјални рад, здравствену 

установу. Уколико тим утврди да присуство родитеља није у најбољем интересу за ученика, директор школе ће обавестити 

центар за социјални рад и полицију. На овом нивоу је обавезан васпитни рад у складу са потребама ученика, покретање 

васпитно - дисциплинског поступка и изрицање мера у складу са Законом. Директор школе покреће васпитно - дисциплински 

поступак и изриче мере. Родитељи су одговорни за понашање ученика и сносе последице у складу са Законом. Уколико је у рад 

са ученицима укључена друга установа, школа са том установом усклађује активности. Изјаву о насиљу ученик даје директору 

уз присуство педагога и родитеља. На овом нивоу целокупну евиденцију води тим, а чува је педагог, или други запослени ако 

тако одлучи директор. 
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Физичко насиље Психичко Социјално насиље Сексуално Насиље 

 насиље  насиље злоупотребом 

    информационих 

    технологија 

Туча, дављење, Застрашивање, Претње, изолација, Завођење од Снимање 

бацање, уцењивање, одбацивање, терор стране насилних сцена, 

проузроковање рекетирање, групе над одраслих, дистрибуирање 

опекотина и ограничавање појединцем- подвођење, снимака и слика, 

других повреда, кретања, групом, злоупотреба дечија 

ускраћивање навођење на дискриминациј а, положаја, порнографија 

хране и сна, коришћење организовање навођење,  

излагање ниским психоактивних затворених група изнуђивање и  

температурама, супстанци, (кланова), принуда на  

напад оружјем... укљућивање у национализам, сексуални  

 секте, расизам.... чин, инцест...  

 занемаривање    
 

Уколико постоји сумња на насиље у породици, директор школе обавештава центар за социјални рад и полицију, који 

поступају у складу са законским одредбама. Уколико постоји сумња да понашање ученика има елементе прекршајног или 

кривичног дела, директор школе обавештава полицију и родитеље ученика. Уколико је починилац насиља над учеником треће 

лице, директор обавештава родитеље ученика, полицију и центар за социјални рад. 

Уколико је запослени починилац насиља према ученику, директор предузима мере према запосленом у складу са Законом, 

а према ученику мере заштите. Уколико се насиље дешава између одраслих (запослени, родитељи, трећа лица) директор 

предузима мере у складу са Законом. 

Уколико је је ученик починилац насиља над запосленим, директор обавештава родитеља, а у зависности од случаја и 

полицију и центар за социјални рад. Директор у овом случају покреће васпитно - дисциплински поступак и изриче мере у сладу 

са Законом. 

РЕДОСЛЕД ПОСТУПАЊА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

(НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ): 
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Провера сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања - прикупљање информација о могућем насиљу, 

злостављању и занемаривању. У случају да је сумња неоснована, прати се понашање учесника. Уколико је сумња потврђена, 

директор и тим за заштиту од насиља предузимају мере и активности у складу са Програмом. 

Заустављање насиља и злостављања, смиривање ситуације - обавеза је СВИХ запослених у школи, посебно дежурних 

наставника. Запослени су дужни да прекину насиље. Уколико процене да је ситуација високо ризична, потражиће помоћ од 

других запослених. 

Обавештавање родитеља ученика - одмах по зауствљању насиља. У случају повреда, дежурни наставник или други запослени ће 

обезбедити лекарску помоћ. Одељењски старешина или дежурни наставник у његовом одсуству ће обавестити родитеља 

ученика, уколико је то у интересу ученика. 

Косултације у установи - процена нивоа насиља, разјашњавања околности, прикупљање и анализирање чињеница. Водећу улогу 

предузима тим за заштиту од насиља, а могу се укључити одељењски старешина, педагог, дежурни наставник, директор. Уколко 

у школи постоји проблем у планирању активности, контактираће се Школска управа Ваљево. 

Мере и активности - предузимају се за све нивое насиља. Оперативни план заштите се сачињава за ситуације насиља другог и 

трећег нивоа за све учеснике насиља. План заштите садржи активности: појачан васпитни рад, рад са родитељима ученика, рад у 

одељењској заједници, укључивање органа школе по потреби, начине рада са свим учесницима насиља, са временском 

динамиком. План рада израђује тим са педагогом, директором, одељењским старешином и родитељем ученика, а по потреби и 

са другим надлежним институцијама. За трећи ниво насиља, директор обавештава Школску управу Ваљево. 

Праћење ефеката предузетих мера и активности - провера успешности плана заштите. Школа прати понашање свих учесника 

насиља. Прати се укљученост родитеља и других надлежних органа, ако су они укључени у случај. 

Начини праћења, вредновања и извештавања органа школе о оставривању програма 

заштите 

Тим за безбедност евидентира пријаве случајева насиља, појачаног васпитног рада, изреченим мерама преко образаца, који су 

усвојени на седници тима или прописани од стране МПНТР (трећи ниво). У записницима са седница тима, износе се 

прикупљене чињенице о свакој пријави насиља. Тим подноси извештај о раду на крају календарске године и ккрају наставне 

године који садржи анализу случајева насиља, остварене мере превенције насиља, број дисциплинских и васпитно - 

дисциплинских поступака покренутих у току полугодишта, начин остваривања сарадње са родитељима ученика, стручно 

усавршавање на тему насиља. Тим подноси извештај полугодишње, Наставничком већу и Савету родитеља на разматрање и 

Школском одбору на усвајање.  



 

 

210 

 

 

Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања 

У школи је формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Чланови тима су: 

Повремени чланови тима су представници Ученичког парламента и Савета родитеља. Задаци тима су: 

Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији и нитервенцији на насиље 

Едукација и обука о превенцији и заштити од насиља 

Уочавање и предузимање активности у случајевима насиља у школи 

Укључивање родитеља у превентивне и интервентне активности 

Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Дом здравља, итд.) 

Води и чува документацију везану за насиље (директор задужује одговорно лице за чување документациј е) 

Извештава Школски одбор о свом раду 

Чланови тима на почетку школске године, могу да дају предлог директору школе за формирање Вршњачког тима за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања. Чланови вршњачког тима могу бити по два ученика из сваког одељења старијих разреда. 

Вршњачки тим би се првенствено бавио превентивним активностима и информисањем ученика о начинима реаговања на сваку 

врсту насиља. 

КАКО БИ ОДГОВОРНОСТ СВИХ УЧЕСНИКА У РАДУ ШКОЛЕ У СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА БИЛА ЈАСНА, У ТАБЕЛИ 

СУ ДАТИ ЈАСНО ДЕФИНИСАНИ ЗАДАЦИ: 

 

У СИТУАЦ ИЈАМА КАДА ЈЕ УЧЕНИК ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА 

ИЈАМА КАДА ЈЕ УЧЕНИК ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА Улога ученика 

Ученик над којим се врши насиље пријављује случај дежурном наставнику, 

одељењском старешини или педагогу Ученик који посматра насиље, тражи 

помоћ од дежурног наставника или одељењског стрешине 

Улога дежурног наставника Дежурни наставник је одговоран за: 

-праћење понашања ученика током одмора, док траје смена -спречавање или 

заустављање насиља уколико га уочи и осигуравање безбедности свих 

учесника 

-пријаву насиља одељењском старешини и тиму за заштиту од насиља 
Улога предметног наставника Наставник је дужан да одржи ред на часу током трајања наставе и спречи 

насиље током трајања часа 

Наставник пријављује насиље одељењском старешини и тиму за заштиту од 

насиља 
Улога одељењског Одељењски старешина спречава и прекида насиље и едвидентира 

старешине случај у портфолио ученика 
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Одељењски старешина обавља разговор са ученицима (и/или одељењем) и 

обавештава родитеље ученика (по потреби укључује педагога у рад са 

учеником) 

Прати и евидентира понашање ученика, као и предузете мере Пријављује 

насиље другог и трећег нивоа тиму за заштиту од насиља 

Улога педагога Прекида насиље ако га уочи и обавештава одељењског старешину и тим за 

заштиту од насиља (по потреби) 

Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика учесника 

насиља у сарадњи са одељењским старешином 

По потреби упућује ученике и родитеље на друге институције 
Улога тима за заштиту од 

насиља 

Процењује ниво пријављеног насиља и предлаже мере Укључује се у рад са 

ученицима учесницима насиља 

Улога директора Сарађује са родитељима, одељењским старешином, педагогом у ситуацијама 

насиља 

У сарадњи са другим запосленима, одређује ниво насиља и по потреби 

обавештава МУП и центар за социјални рад 

 

 

 

 

У СИТУАЦИЈАМА КАДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА 

Улога ученика Ученик пријављује случај дежурном наставнику, одељењском старешини или 

директору 

Улога дежурног наставника 
Дежурни наставник прекида насиље ако је у току Дежурни наставник 

пријављује случај директору школе 

Улога предметног наставника 
Наставник прекида насиље ако је у току Наставник пријављује случај 

директору школе 
Улога одељењског старешине Одељењски старешина обавља разговор са ученицима (и/или одељењем) и 

обавештава родитеље ученика (по потреби укључује педагога у рад са 

учеником) 
Улога педагога Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика у сарадњи са 

одељењским старешином 

По потреби упућује ученике и родитеље на друге институције 
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Улога тима за заштиту од 

насиља 

Пријављује случај директору 

Прикупља информације везане за случај 

Води евиденцију о датој ситуацији и предузетим мерама 
Улога директора Обавља разговор са запосленим 

Обавља консултације са тимом за заштиту од насиља Предузима мере у складу 

са Законом 
У СИТУАЦИЈАМА КАДА ЈЕ РОДИТЕЉ ИЛИ ТРЕЋЕ ЛИЦЕ ПОЧИНИЛАЦ НАСИЉА 
Улога ученика Ученик пријављује случај дежурном наставнику, одељењском старешини или 

директору 
Улога дежурног наставника Дежурни наставник прекида насиље ако је у току 

Дежурни наставник пријављује случај директору школе и тиму за заштиту од 

насиља 

Улога предметног наставника 
Наставник прекида насиље ако је у току Наставник пријављује случај 

директору школе 
Улога одељењског старешине Одељењски старешина прати понашање ученика, које може бити показатељ да 

је жртва насиља 

Одељењски старешина обавља разговор са ученицима (и/или одељењем) и 

обавештава родитеље ученика, уколико је то у интересу ученика (по потреби 

укључује педагога у рад са учеником) 
Улога педагога Обавља разговор са ученицима и родитељима ученика у сарадњи са 

одељењским старешином 
Улога тима за заштиту од 

насиља 

Пријављује случај директору 

Прикупља информације везане за случај и процењује ниво ризика Води 

евиденцију о датој ситуацији и предузетим мерама 
Улога директора 

Обавештава надлежне институције 

Обавља консултације са тимом за заштиту од насиља у процени ризика 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА, АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 

1) прати остваривање програма заштите установе (образац 3а); 

2) евидентира све случајеве дискриминације у установи (образац 3б); 

3) прати остваривање конкретних планова заштите (образац 3в); 

4) анализира стање и извештава (образац 3г). 

О случајевима дискриминације тим за заштиту води педагошку документацију и евидентира податке о 
дискриминисаним лицима, извршиоцима дискриминације, догађају, предузетим радњама и др. Педагошку документацију 
води, чува и анализира за потребе установе психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио 
директор. Тим за заштиту сачињава извештај два пута годишње, који директор доставља органу управљања, савету 
родитеља и ученичком парламенту. 

Извештај о остваривању програма заштите саставни је део годишњег извештаја о раду установе и доставља се 
Министарству - односно надлежној школској управи. Извештај обавезно садржи: анализу ефеката превентивних мера и 
активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева дискриминације, предузете интервентне мере 
и активности, као и њихове ефекте. 

Овлашћено лице у установи које има обавезу да ажурира податке о дискриминацији је координатор Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима учесника у образовању у складу да прописима којима 
се уређује заштита података о личности. 

На основу анализа стања, праћења дискриминације, вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и 
активности у области превенције и интервенције, установа дефинише даљу политику заштите од дискриминације 
учесника у образовању, родитеља, запослених и трећих лица.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Образац 3.1. А- ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД:  

 

Образац 3.1.Б- СЛУЧАЈЕВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УСТАНОВИ ЗА ПЕРИОД:  

 

Образац 3.2.Б- СЛУЧАЈЕВИ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У УСТАНОВИ ЗА ПЕРИОД:  

  

НАЗИВ 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

НИЈЕ ПЛАНИРАНА, 

АЈЕСТЕ РЕАЛИЗОВАНА 

АКТИВНОСТ 

НАПОМЕНА 

     

     

     

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ИМЕ ОСОБЕ КОЈА ЈЕ 

УЧИНИЛА 

ДИСКРИМИНАЦИЈУ 

ИМЕ СВЕДОКА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

ИМЕ ОСОБЕ КОЈА ЈЕ 

ДОЖИВЕЛА 

ДИСКРИМИНАЦИЈУ 

ПРЕДУЗЕТЕ 

МЕРЕ 

     

     

     

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИМЕ ОСОБЕ КОЈА ЈЕ 

УЧИНИЛА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ИЛИ 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

ИМЕ СВЕДОКА 

НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА ИЛИ 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

ИМЕ ОСОБЕ КОЈА ЈЕ 

ДОЖИВЕЛА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ ИЛИ 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТЕ 

МЕРЕ 
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Образац 3.1.В- РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ 

 

ЗА ПЕРИОД: 

БРОЈ УРАЂЕНИХ 

ПЛАНОВА 

БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ 

ПЛАНОВА 

ВРЕМЕНСКИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАПОМЕНА 
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ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

УКУПАН БРОЈ 

ПОДНЕТИХ 

ПРИЈАВА 

БРОЈ ПРИЈАВА 

ПОДНЕТИХ 

ПОВЕРЕНИКУ 

БРОЈ ПРИЈАВА 

ПОДНЕТИХ 

ТУЖИЛАШТВУ 

ВРСТЕ/ОБЛИЦИ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

    

ПОДАЦ И О ЛИЦИМА КОЈА СУ ТРПЕЛА ДИСКРИМИНАЦИЈУ 

БРОЈ ЛИЦА 

ИЗЛОЖЕНИХ 

ДИСКРИМИНАЦИЈИ 

ПРОЦЕЊЕНИ НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ФУНКЦИЈА У 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ 

   

ДИСЦИПЛИНСКЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 

БРОЈ 

ДИСЦИПЛИНСКИХ 

ПОСТУПАКА 

БРОЈ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ 

ПОСТУПАКА 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ 

   

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

БРОЈ 

ПРЕВЕНТИБНИХ 

АКТИВНОСТИ 

ВРСТА 

ПРЕВЕНТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ 

ДАЛЕ НАЈБОЉЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ 

ДАЛЕ НАЈСЛАБИЈЕ 

РЕЗУЛТАТЕ 

    

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, УСТ ГАНОВАМА И ОРГАНИ [ЗАЦИЈАМА 

СТЕПЕН 

УКЉУЧЕНОСТИ 

РОДИТЕЉА 

СТЕПЕН 

УКЉУЧЕНОСТИ 

ДРУГИХ 

УСТАНОВА 

НАЗИВ УСТАНОВА АКТИВНСТИ У КОЈЕ СУ 

БИЛИ УКЉУЧЕНИ 

    

 



 

 

217 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ВАН 

УСТАНОВЕ 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ У 

УСТАНОВИ 

НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 
РЕАЛИЗОВАНО,А НИЈЕ 

ПЛАНИРАНО 
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4.21. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ШКОЛСКОГ САЈТА 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РЕАЛИЗАТОРИ 

Објава вести и актуелности Током целе школске године 
Наставник и ђаци из новинарске секције 

Радмила Симић 

Промоција резултата са такмичења Према календару Дејан Радуловић 

Одржавање фејсбук странице Током целе школске године Радмила Симић 

Промоција ученичких радова Током целе школске године Предметни наставници, ђаци 

Промоција едукативних сајтова Током целе школске године 
Дејан Михајловић 

Драгана Јакшић 

Сређивање школске архиве (фотографије, 

видео записи) 
Током целе школске године Радмила Симић 

 

 

4.22. ПРОГРАМ "ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ" 

 

Овај програм је намењен основцима од 1. до 4. разреда. Аква Вива је обезбедила обуку за учитеље свих основних школа у 

Србији, креативне материјале и вежбање и стручну подршку из научних, преосветних и медицинских области. 

Ученици ће са својим учитељима свакога дана вежбати по 15 минута према разноврсним моделима које је за потребе програма 

осмислио Српски савез професора физичког васпитања и спорта. 
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Циљеви пројекта 

 

Промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце од првог до четвртог разреда основне школе. 

Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом програма утичу на правилан психофозички развој деце. 

Унапређивање дидактичко методичке компетенције наставника разредне наставе. 

Програмирање и панирање програма вежби превенције код ученика 

 

 

4.23. ПРОГРАМ: ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

Ученици 4. и 6. разреда ће једном месечно, у виду часа одељенског старешине, имати предавања на различите теме о 

безбедности у саобраћају, штетном утицају дрога и алкохола и опасности које вребају на интернету и друштвеним мрежама. 

 

Циљеви програма: Стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова, ради подизања безбедносне културе 

ученика. 

Наставу ће реализовати припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване кроз наставу су: безбедност деце у саобраћају, 

полиција у служби грађана, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа, заштита деце од трговине људима, заштита од пожара и заштита од техничко-

технолошке опасности и природних непогода. 
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Посебан програм образовања и васпитања 

1. Препоруке за реализацију наставе током ванредних околности 

(у прилогу) 

2. План реализације наставе током ванредних околности 

(у прилогу) 

3.Оперативни план Школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 у школској 2021/2022. години 

(у прилогу) 
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5.  ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 

 
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог Школског 

програма. Документација ученика који се образују по индивидуалном образовном плану налази се код психолога Школе. 

 


