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1. ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Континуирано унапређивање квалитета наставног процеса и учења ради развијања компетенција ученика и наставника, 

потребних за сналажење и активно учешће у савременом друштву, у подстицајном и безбедном окружењу. 

 

2. ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

План и програм наставе и учења обавезних предмета по разредима се реализује по следећим важећим документима 

 

РАЗРЕ

Д 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС-ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК 

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, број 10/17, 

12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

2. 

РАЗРЕД 

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

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

3. 
Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
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РАЗРЕД - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20) 

4. 

РАЗРЕД 

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

РС” – Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) 

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, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

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, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

7. 

РАЗРЕД 

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

- Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21) 

8. 

РАЗРЕД 

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

Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21) 

3. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА 

План и програм обавезних изборних предмета по разредима се реализује по правилницима (Службени Гласник РС-

Просветни Гласник) наведеним у тачки 2 школског програма. 
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ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

РАЗРЕД 

Верска настава I-VIII 

Грађанско васпитање I-VIII 

 

4. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм слободних наставних активности реализује се на основу следећих Правилника - Правилник о допунама 

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

шести разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр.17/2021), Правилник о допуни Правилника 

о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – Просветни гласник, бр.17/2021) и 

Правилника о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС – 

Просветни гласник, бр.17/2021) 

 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

РАЗРЕД 

 

АКТИВНОСТ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ГОДИШЊЕ 
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Животне вештине 

- од шк. 2022/23. године 

5 Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије 

вештине и формира ставове који ће му омогућити да 

боље разуме различите животне ситуације и изазове, 

повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, 

другима и околини и понаша се у складу са културом 

безбедности 

36 
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Вежбањем до здравља 

- од шк. 2022/23. године 

5. Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије 

вештине и формира ставове и вредности од значаја за 

одговоран однос према сопственом здрављу, физичком 

вежбању и здравим животним 

навикама 

36 

Чувари природе 

- од шк. 2022/23. године 

6. Циљ активности је да ученици стекну знање, понашање, 

ставове и вредности који су потребни за очување и 

унапређење животне 

средине, биодиверзитета, природе и одрживог развоја 

36 

Хор 

- од шк. 2022/23. године 

6. Циљ активности је да ученик развија стваралачко и 

креативно мишљење кроз практичан рад, мотивацију, 

интелектуални 

социјални, емоционални и морални развој, свест о 

сопственом здрављу, опажање, осетљивост за естетику, 

радозналост и 

самопоуздање како би био оспособљен за креативно 

решавање проблема и имао одговоран однос према 

очувању уметничког наслеђа и културе свога и других 

народа 

36 
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Филозофија са децом 

- од шк. 2022/23. године 

7. Циљ активности је да ученик овлада знањима, развије 

вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати 

његов интелектуални развој и унапредити вештине 

размишљања, закључивања, 

самосталног, критичког и креативног мишљења 

36 

Цртање, сликање, вајање 

- од шк. 2022/23. године 

7./8. Циљ активности је да ученик развија вештине 

комуникације и 

сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост 

за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и 

изражавање у 

различитим медијима, као и одговоран однос према 

очувању уметничког наслеђа и културе свога и других 

народа 

36/34 

Медијска писменост 

- од шк. 2022/23. Године у Јовцу 

5. Циљ учења слободне наставне активности Медијска 

писменост је да подстакне развој медијске културе 

ученика и допринесе јачању способности разумевања, 

деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће 

ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и 

социјални развој у савременом медијацентричном 

окружењу. 

 

36 
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Домаћинство 

- од шк. 2022/23. Године у Јовцу 

8. Циљ учења слободне наставне 

активности Домаћинство је да ученици интегришу и 

функционализују знања стечена у оквиру различитих 

предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде 

вештине и формирају навике у вези са важним 

активностима у свакодневном животу у области 

становања, одевања, исхране и употребе различитих 

материјала. 

 

34 
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4.1. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

 

Годишњи фонд часова 36  

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у 

стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Одговоран однос према 

здрављу 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

– на одговоран начин брине о себи и 

околини и помаже другима у невољи; 

– проналази релевантне и поуздане изворе 

информација од значаја за сналажење у 

свакодневним и ванредним животним 

ситуацијама; 

– критички промишља и доноси одлуке 

уважавајући контекст ситуације, процену 

последица и најбољи интерес за себе, друге 

и околину; 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања, 

са пажњом слуша саговорника и 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА УЧЕЊЕ, РАД И ДРУШТВЕНИ 

ЖИВОТ 

Вештине критичког мишљења, решавања проблема, доношења 

одлука. 

Организационе вештине и вештине управљања временом. 

Социо-емоционалне вештине: сарадња, комуникација, 

асертивност, решавање сукоба, препознавање сопствених и туђих 

емоција, превазилажење стреса. 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 
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Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

комуницира са другима на конструктиван 

начин; 

– сарађује са члановима групе којој 

припада и одупре се притиску групе на 

асертиван начин; 

– организује своје свакодневне активности 

на продуктиван начин; 

– препозна опасности и адекватно реагује; 

– разликује ризично од превентивног и 

безбедног поступања пре, током и након 

елементарне непогоде; 

– тумачи знакове опасности, посебно ЕОР и 

поступа у складу са упутствима надлежних 

служби; 

– процени сопствене могућности и 

ограничења у решавању проблема и 

потражи одговарајућу помоћ кад процени 

да ситуација превазилази његове 

могућности; 

Култура безбедности и надлежности за смањење ризика од 

катастрофа. 

Климатске промене и заштита животне средине у контексту 

културе безбедности. 

Општа безбедност: безбедност у саобраћају; знаци опасности и 

упозорења (зрачење, биолошка опасност, ЕОС – експлозивни 

остаци рата, запаљиво, хемиjски производи). 

План комуникације и евакуације у случају несреће. 

Елементарне непогоде: пожари, земљотреси, поплаве, екстремни 

метеоролошки услови. 

Безбедност на води. 

Прва помоћ. 
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– повезује информације од релевантних 

институција са потенцијалним ризицима и 

правилним реаговањем у кризним 

ситуацијама; 

– образложи значај солидарности са 

људима у невољи; 

– аргументује значај културе безбедности и 

пружања прве помоћи; 

 

– искаже афирмативни став о људима који 

су активисти Црвеног крста; 

– наведе које надлежан за одређене 

ванредне ситуације и симулира позив 

хитним службама; 

– доведе у везу заштиту животне средине са 

климатским променама и културом 

безбедности; 

– разликује безбедно, небезбедно и ризично 

понашање у саобраћају и примењује мере 
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заштите приликом вожње различитим 

превозним средствима; 

– наброји правила којих се треба 

придржавати у комуникацији током 

несреће, наведе садржај торбе за случај 

несреће, поступа према плану евакуације и 

комуникације; 

– наброји и објасни мере за ублажавање и 

смањења ризика од земљотреса, пожара, 

поплава и екстремних метеоролошких 

услова; 

– разликује безбедна од небезбедних 

купалишта, објасни улогу спасиоца, 

поступа у складу са правилима понашања 

на купалиштима и демонстрира поступак 

самопомоћи у случају грча мишића у води; 

– наведе принципе и демонстрира пружање 

прве помоћи на изабраном примеру. 
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4.2. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

 

Годишњи фонд часова 36  

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити 

у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за 

целоживотно учење 

– Комуникација 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Дигитална 

компетенција 

– Решавање проблема 

– Сарадња 

– дефинише појам здравља, разликује 

физичко, ментално и социјално 

здравље и образлаже утицај вежбања 

на здравље; 

– упореди специфичности вежбања у 

спорту и ван спорта; 

– разликује правилно од неправилног 

вежбања и планира сопствене 

физичке активности у складу са 

потребама, могућностима и 

интересовањима; 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и 

вежбање – кости, зглобови, мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 
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– Одговоран однос 

према здрављу 

– Одговоран однос 

према околини 

– Одговорно учешће у 

демократском друштву 

– има увид у сопствене разлоге 

вежбања и истрајава у вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме 

да вежба; 

– препозна утицај различитих 

вежбања на физички изглед и 

здравље; 

– повеже позитиван и негативан 

утицај вежбања на имунитет; 

– поштује еколошка правила у 

средини где вежба; 

– правилно поступа у пружању прве 

помоћи при повредама у вежбању; 

– критички вреднује идеале физичког 

изгледа који се намећу као и начине 

за њихово достизање; 

– користи поуздане изворе 

информација о утицају исхране и 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних намирница важних за 

вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и компликације. 

Како и где се информишемо о здравом начину исхране. 

Производи који се рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни 

ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 

Претерана употреба дигиталних технологија и последице на 

здравље и физички изглед. 
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вежбања на здравље и физички 

изглед; 

– разликује добро од лошег држања 

тела и коригује сопствено држање 

тела; 

– препозна ризике гојазности и 

мршавости; 

– наведе принципе правилне исхране 

и примењује их у свом свакодневном 

животу; 

– критички се односи према 

рекламираним производима 

животних намирница; 

– аргументовано дискутује о 

физичким активностима и начину 

исхране и ризицима неодговарајућих 

дијета; 

– доведе у везу вежбање са правима 

детета; 

Утицај вежбања и здравих начина живота на физички 

изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и 

дружење кроз вежбање прилагођено могућностима и 

потребама. 

Доступност опреме и простора за вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и спортови прилагођени њиховим 

могућностима. 
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– аргументује значај вежбања после 

болести и неких повреда; 

– поштује потребе и могућности 

различитих учесника у вежбању и 

наведе примере равноправности и 

неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на 

свежем ваздуху са другом децом у 

односу на седење код куће за 

компјутером. 

 

 

 

 

 

 

4.3. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
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Годишњи фонд часова 36  

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

– препознаје проблем, планира 

стратегију решавања и решава 

проблем примењујући знања и 

вештине стечене у оквиру различитих 

предмета и ваншколског искуства. 

– прикаже и образложи резултате 

истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и 

здравља, усмено, писано, графички 

или одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата 

истраживања; 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и његов значај. 

Истраживање биодиверзитета непосредне околине. 

Мапирање врста. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

Лековите биљке. 

Самоникле јестиве биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. 

Значај биљног покривача. 

Утицај климатских промена на живи свет. 
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Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Естетичка компетенција 

– вреднује утицај својих навика у 

заштити животне средине и 

биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су 

усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и 

биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне 

средине и биодиверзитета са бригом о 

сопственом и колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

– аргументује своје ставове према 

еко-култури и култури свакодневног 

живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике 

у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању задатог 

циља; 

ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 

Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на живи свет. 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 

Рационална употреба енергије. 

Рационална употреба воде. 

Понашање у природи. 

Заштићене природне вредности. 

Позитиван и негативан утицај човека на животну средину. 
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– критички процени сопствени рад и 

рад сарадника у групи; 

– критички се односи према употреби 

и злоупотреби природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 
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Годишњи фонд 36 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација 

према предузетништву 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

– црта креирајући линије различитих вредности 

комбиновањем материјала, угла и притиска 

прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући односе 

величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму одабраном 

цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког 

материјала стилизујући сложени облик; 

– обликује, у самосталном и тимском раду, 

скулптуре или употребне предмете од материјала 

за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или 

одабраном моделу приказујући тонове које опажа; 

ЦРТАЊЕ 

Својства линија. 

Врсте цртежа. 

Цртачке технике. 

ВАЈАЊЕ 

Својства облика. 

Стилизовање облика. Вајарске технике. 

СЛИКАЊЕ 

Примарне, секундарне и терцијарне боје. 

Локални тон. 

Сликарске технике. 
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– обликује стварне и имагинарне текстуре и 

облике одабраном цртачком, сликарском или 

вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром машту, 

сећање, емоције, интересовања или утисак о 

уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући 

најмање једну хоби технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске технике, 

материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор по 

завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе 

добробити школе и локалне заједнице. 

 

 

 

4.5. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 
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Годишњи фонд 36 или 34 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
Кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

– критички промишља и анализира питања и проблеме 

свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и комуницира са 

другима на конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у процени 

властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се 

притиску групе на асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и 

дискутује о могућностима њиховог решавања 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 
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Естетичка 

компетенција 

– развије осетљивост за социјални и културни контекст 

– учествује у расправи која доприноси атмосфери 

отворености и узајамног уважавања 

– преузме одговорност за сопствене поступке, однос 

према природном и друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и различитости 

Појам љубави 
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4.6. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

Годишњи фонд часова 36  

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

– идентификује/процени 

комуникацијски процес у односу 

медији – публика (корисници); 

– разликује традиционалне и 

нове медије поредећи начине 

пласирања порука; 

– упореди основне особености 

различитих медија и изводи 

закључке о функцијама медија; 

– опише и анализира своје 

медијске навике; 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и нови 

медији (интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ 

ПОРУКЕ 

Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 
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Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– разликује медијске садржаје од 

стварности, идентификујући их 

као конструкте стварности; 

– деконструише једноставније 

примере медијских порука; 

– одговорно креира једноставније 

медијске садржаје. 

– критички вреднује оглашавање 

у различитим медијским 

садржајима и препознаје профит 

као основни циљ; 

– наводи примере манипулације у 

медијским садржајима којима се 

подстичу куповина и потрошња, 

одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

– разликује функције и 

могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке 

намењене пласирању одређених идеја, садржаја и животних 

стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, вредности и понашање 

публике – куповину и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност информација на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном телефону. 
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– идентификује недостатке и 

предности мобилног телефона 

као уређаја за комуницирање, 

информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин 

функционисања претраживача 

„на мрежи” и агрегатора 

садржаја; 

– вреднује и разврстава 

једноставније примере 

информација са интернета према 

изворима из којег потичу, делећи 

их на поуздане и непоуздане; 

– препознаје ризично понашање 

на друштвеним мрежама. 

Зависност од мобилних телефона. 
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4.7. ДОМАЋИНСТВО 

 

Годишњи фонд часова 34  

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

– одговорно испуњава 

обавезе потребне за живот у 

заједници / домаћинству; 

– преиспита сопствене и 

навике других чланова 

заједнице/домаћинства и 

утиче на њихову промену ка 

рационалном планирању, 

економичној потрошњи и 

развијању одговорних 

еколошких навика; 

– користи рачунарске 

апликације, 3D приказ 

грађевинског објекта и 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у породици и њихово усклађивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине домаћинства и њихове улоге. 
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Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

унутрашњег уређења 

домаћинства, уважавајући 

потребе савремене културе 

становања; 

– учествује у активностима 

уређења и заштите 

домаћинства и окружења у 

коме се оно налази; 

– анализира карактеристике 

савремене културе 

становања и повеже развој и 

значај урбанизма за 

побољшање услова 

живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и 

одлаже отпад из 

домаћинства, припрема га и 

предаје на рециклажу; 

– образлаже на примеру у 

домаћинству употребу 

Технички апарати у домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској средини. 

Економично коришћење и потрошња воде у градском и сеоском 

домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у домаћинству. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Улога одеће и обуће у животу човека. 

Природни и вештачки материјали, њихова својства и употреба у 

домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног текстила, и декоративног плана у 

домаћинству. 

Одржавање и чишћење природних и вештачких материјала. 
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обновљивих извора енергије 

и значај топлотне изолације 

са уштедом енергије у 

домаћинству; 

– правилно и безбедно 

користи уређаје за 

загревање и климатизацију 

простора; 

– разликује природне од 

вештачких тканина, 

правилно их употребљава и 

одржава; 

– планира буџет 

домаћинства и управља 

њиме; 

– планира радну недељу, 

укључује и усклађује 

обавезе које има као 

појединац и у заједници/ 

домаћинству; 

Организација складиштења кућног текстила, обуће и одеће. 

Рециклажа кућног текстила и одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним средствима, у граду и на путовању. 

Савремена средства комуникације и претраживање различитих 

информација. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСТВА 

Значај воде за одржавање хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање домаћинства 

Одржавање домаћинства 



31 
 

– припрема и уређује 

простор за ручавање и 

формира културне навике 

приликом узимања хране; 

– правилно се храни, води 

рачуна о сопственом 

здрављу и здрављу 

породице;-планира дневне 

оброке за своје домаћинство 

у складу са општим 

принципима правилне 

исхране уз уважавање 

потреба свих чланова 

домаћинства; 

– примењује основне 

технике и правила обраде и 

припреме намирница уз 

примену правилног 

руковања прибором, 

посуђем, справама и 

Отпадни материјали у домаћинству. 
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апаратима за припрему 

хране; 

– истражује и прави план 

набавке средстава за 

одржавање личне хигијене и 

чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај 

информација и извора 

информација и повезује их 

са сопственим искуством 

ради решавања различитих 

проблемских ситуација; 

– комуницира на 

конструктиван начин; 

– процењује значај и утицај 

научних достигнућа на 

свакодневни живот; 

– осмишљава и предузима 

истраживање у решавању 

проблема, одговорно се 
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односи према свом животу, 

животу других и животној 

средини; 

– критички процењује 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и афирмише 

толеранцију и 

равноправност у дијалогу. 

  

ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Хранљиви састојци и животне 

намирнице. 

Класификација животних намирница према пореклу (биљне и 

животињске), улози у организму (енергетска, градивна, заштитна и 

регулаторна) и саставу. 

Енергетска вредност намирница. 
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Потребе за састојцима хране зависно од узраста, занимања, пола, 

спољашње средине, здравственог и физиолошког стања организма. 

Рационална исхрана човека. 

Принципи рационалне исхране. 

Законски прописи, правилници о намирницама и квалитету хране. 

Последице неправилне исхране. 

Припремање хране, начини обраде намирница. 

Хигијенски услови приликом припремања хране. 

Одлагање, чување и конзервисање намирница. 

Апарати и машине за припремање, чување и обраду хране и 

намирница 

Загађујуће супстанце хране и мере заштите 

Адитиви 

Органска и ГМО храна 

Култура исхране и понашање за трпезом: послуживање и узимање 

хране, стоно посуђе и прибор. 

Национална кухиња и кухиње у свету. 
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4.8. ХОР И ОРКЕСТАР 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД (1 час недељно, 36 часова годишње) 

 Оперативни задаци Ученици треба да: - певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске); - упознају основне појмове из музичке писмености; - упознају музичке дела уз основне информације о делу и 

композитору; - развијају стваралачке способности. 

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Певање, свирање и основе музичке писмености Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и 

песме наших и страних композитора. На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће тежине 

(обнављање: целе ноте, половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи и одговарајућих пауза; обрада осминске триоле и синкопе). 

Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и d-moll лествицу.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне композиције наших и страних композитора. 

Посебну пажњу обратити на соло и хорску песму уз основне информације о делу и композитору. Ученике оспособити да препознају и  

упознају звук инструмента у примерима које слушају, представљати им изглед и могућности инструмента. 

 СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ Подстицати музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. Импровизовати дијалоге 

на инструментима Орфовог инструментарија. Стварати дечје песме. 
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4.9 ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД (1 час недељно, 36 часова годишње) 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе текст (речи и реченице) 

помоћу физичке и/или виртуелне 

тастатуре у програму за обраду 

текста; 

– селектује и измени (обрише, 

дода) текст; 

– именује, сачува и поново 

отвори текстуалну датотеку; 

– допише текст на слику 

коришћењем едитора за текст у 

програму за обраду слике; 

– именује, сачува и поново 

отвори графичку датотеку; 

– објасни својим речима сврху 

коришћења прегледача и 

претраживача за приступ 

садржајима светске мреже; 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

Унос краћег текста помоћу физичке и 

виртуелне тастатуре (функције Shift, 

Enter, Space bar, Caps Lock, Delete, 

Backspace тастера). 

Селектовање и основно едитовање 

текста (брисање, додавање). 

Чување текстуалног документа, 

именовање и поновно отварање. 

Додавање текстуалног објашњења на 

слику, чување, именовање и поновно 

отварање. 

Претраживање интернета (прегледачи, 

претраживачи, кључне речи, 
информисаност о томе како су 

резултати претраге одабрани и 

рангирани; критички однос према 

резултатима претраге). 

Етичко коришћење туђих дигиталних 

материјала. 
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– осмисли кључне речи на основу 

којих ће на интернету тражити 

потребне дигиталне садржаје; 

– објасни својим речима на који 

начин се формирају резултати 

претраге интернета; 

– објасни својим речима због чега 

треба критички прићи садржајима 

који се налазе на интернету; 

– објасни својим речима због чега 

је неопходно да дигиталне 

садржаје пронађене на интернету 

користимо на етички начин; 

– наведе примере дигитализације 

у свакодневном животу током 

којих се стиче утисак да се 

дигитални уређај понаша 

интелигентно; 

– објасни шта је дигитални углед 

и како се он изграђује; 

– одабира дигиталне садржаје на 

основу PEGI ознаке у складу са 

својим узрастом; 

– препозна дигитално насиље и 

реагује на одговарајући начин; 

Коришћење технологије ван школе-

примери дигитализације у 

свакодневном животу у чијој је основи 

вештачка интелигенција. 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 

Дигитални углед. 

Усклађеност дигиталних садржаја са 

узрастом корисника. 

Дигитално насиље. 

Примерена комуникација у дигиталном 

окружењу. 

Израда личног плана коришћења 

дигиталних уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Осмишљавање алгоритама са 

гранањем који води до решења 

једноставног проблема. 

Оператори поређења и аритметички 

оператори. 

Креирање рачунарског програма у 

визуелном програмском језику. 

Анализа постојећег програма 

креираног у визуелном програмском 
језику и тумачење функције блокова 

од којих је сачињен. 

Уочавање и исправљање грешака у 

програму. 
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– направи лични план коришћења 

дигиталних уређаја уз помоћ 

наставника; 

– означи начин комуникације 

путем интернета који највише 
одговара контексту у коме се 

комуникација дешава; 

– решава алгоритамски 

једноставан проблем у визуелном 

програмском језику чије 

решавање може да захтева 

понављање (програмски циклус); 

– утврди шта је резултат 

извршавања датог једноставног 

алгоритма/програма који садржи 

понављање; 

– уочи и исправи грешку у 
једноставном алгоритму/програму 

који садржи понављање; 

– решава алгоритамски 

једноставан проблем у визуелном 

програмском језику чије 
решавање може да захтева 

гранање; 

– наведе неке од оператора 

поређења (мање, веће и једнако) 

и у конкретном примеру предвиди 
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резултат њиховог извршавања 

(тачно, нетачно); 

– наведе аритметичке операторе 

(+, -, * и /) и у конкретном 

примеру предвиди резултат 

њиховог извршавања; 

– примени блокове оператора 

поређења при креирању 

програма у визуелном 

програмском језику, који садрже 

гранање; 

– објасни потребу употребе 
гранања и понављања у 

програмима својим речима. 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

 

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је усвојила Влада Републике Србије: Национални 

план акције за децу; Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања Министарство просвете Републике Србије је објавило: - 

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама, којим је прецизирана 

улога свих који су укључени у живот и рад школе. На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања који је израдио овај програм рада. 

Школа нема  школског полицајца , али се налази у самом центру града тако да јој услуге те врсте свакодневно пружају  дежурни позорници 

и та чињеница  значајно доприноси безбедности деце у време трејања наставе.  

Циљ програма: Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно - васпитим установама чиме се остварује 

право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља. 
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Увођење у праксу Посебног 

протокола за заштиту деце и 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно 

васпитним установама. 

Саветовалишта за родитеље: 

упознавање родитеља са Протоколом 

-Видео обука о примени Правилника 

о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање  

Истицање основне идеје Протокола, 

подсећање на кораке у поступању, 

шематски прикази на огласној табли и 

на видним местима у школи, 

родитељски састанци 

Разредне старешине, 

стручна служба 

Септембар, током 

године 

Обезбеђење простора у којима 

бораве ученици унутар школе и у 

њеном непосредном окружењу 

Унапређивање нивоа безбедности 

физичке средине ( прилази, 

Уклањање потенцијално опасних 

физичких препрека Дежурство 

наставника, 
Дежурство ученика 

Директор, сви запослени Током целе године 
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дворишта, сала за физичко, 

спортски 
терени, осветљење) 

Анализа стања и увид у присутност 

насиља у установи. 

Израда акционог плана 

Обележавање дечје недеље 

Анкета, разговори, радионице  

Стручна служба, 

разредне старешине, тим за 

ЗЗЗ 

Октобар,април 

Смањивање познатих и 

потенцијалних ризика (маркирање 

ризичних периода у години, у дану, 

периодично) и различитих 

активности са повећаним ризиком - 

екскурзије турнири, такмичења 

одржавање матуре, празници... 

 

Планирање, предвиђање, спровођење 

заштитних мера 

Тим ЗЗЗЗ октобар 

Успостављање система за рану 

идентификацију  реакцију на 

осипање ученика 

 

 

 

Формирање тима 

директор септембар 

- Идентификација ученика под 

ризиком, процена њихових 

потреба- 

- - развијање превентивних и 

интервентних мера у складу са 

потребама ученика / повећање 

мотивације,обезбеђивање 

позитивне атмосфере , сарадња са 

породицом и сл/ 

Анкетирање, интервјуи 

Чланови тима , разредне 

старешине 

Током године 
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Упознати ученике да препознају и 

пријаве конфликтне ситуације, 

запослени да превентивно делују, 

а родитељи адекватно реагују. 

Организовање обуке у свим ОЗ и на 

нивоу школе, садржаји разредних 

часова 

Разредне старешине, тим 

ЗЗЗЗ 

Током целе године 

Донети школска правила уз 

партиципацију свих актера: у 

свим ОЗ и на нивоу школе, јавна 

промоција школских правила. 

Организовање обуке у свим ОЗ и на 

нивоу школе 

Разредне старешине, тим 

ЗЗЗЗ 

септембар 

 

Обезбеђивање партиципације 

ученика у превенцији насиља. 

Формирати вршњачке тимове за 

заштиту и вршњачку подршку. 

Увести координатора за рад са 

вршњачким тимовима обуком за 

вршњачку 
медијацију. 
 
 
 
 

Обука 

Тим ЗЗЗЗ , један настаник новембар 

 
Разговор и дискусија  са ученицима о 
појединим члановима Конвенције 
Савета Европе о борби против 
трговине људима 
 
 

радионице 

Разредне старешине децембар 
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Укључити различите садржаје 

образовно васпитног процеса за 

превенцију и заштиту ученика кроз 

наставне и ваннаставне активности: 

организовати заједничке акције у 

школи за промоцију школе као 

безбедног места. 

Разговор, договор, трибине, 

радионице, предавања 

  

Промоција ненасилног понашања 

међу ученицима;  

Обележавање међународног дана 

толеранције 

Радионице, изложбе, писање 

тематских радова 

  

Сарадња са МУП-ом у оквиру 

предавања о електронском  насиљу 

 
Предавања, дискусуја 

  

Образовање за дигитално грађанство 

Једноставни кораци за помоћ детету да 

постане дигитални грађанин 

 

Презентација платформе Чувам те  

Прослеђивање линкова за ученике 

 

 

 

 

 

ОЗ и родитељски састанци 

Разредне старешине 

 

 

 

 

 

Разредне старешине 

Фебруар 

 

 

 

 

 

октобар 

Обезбедити превентивну и 

заштитну улогу 

школског спорта и спортских 

активности у заштити ученика. 

Увођење етичког кодекса у спорт и 

спортске активности, Увођење фер - 

плеј турнира и такмичења у школски 

спорт 
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ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ И ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА 

 
 

 

АКТИВНОСТ 

  

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

  

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

      

         

         

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

   

    

       

         

 Израда Програма за заштиту ученика од насиља  Чланови тима  Септембар 

        

 

Упознавање ученика првака и новопридошлих ученика и 

родитеља са  

Учитељи 

 

Септембар  

Кућним редом школе и правилима понашања 

  

       

        

 

Информисање запослених и упознавање са Програмом заштите 

ученика       

 

од насиља, злостављања и занемаривања и Акционим планом 

за текућу  Стручни сарадници, чланови тима  Септембар 

 школску годину       

      

        

 

Информисање родитеља на Савету родитеља и родитељским 

састанцима о  

Чланови тима, директор 

 

Септембар  

стању безбедности у школи, мерама за побољшање 

  

       

        

 Сарадња са чланова Ученичког парламента  (акције       
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ученика и радионице о ненасиљу на нивоу одељења и школе 

кроз редовну  Одељењске старешине, учитељи  У току школске године 

 наставу, чос, грађанско васпитање, верска настава)       

      

 Обележавање важних датума(Светског дана толеранције и сл.)  Вршњачки тима  У току школске године 

      

 

Анализа безбедности ученика у школи и предлог мера за 

унапређивање  Чланови тима  У току школске године 

       

 Превентивне радионице  

Педагог, психолог, одељењске 

старешине,  

У току школске године     

вршњачки тим 

 

       

        

 

Организовање стручних предавања, трибина, представа на 

тему ненасиља,  Чланови тима, предавачи стручњаци, 

МУП 

 

У току школске године  

безбедности ученика, превенцију употребе дрога 

  

       

      

 Праћење функционисања унутрашње заштитне мреже  Чланови тима  У току школске године 
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 Стручно усавршавање наставника 

Наставници, учитељи, стручни 

сарадници У току школске године 

    

 Сарадња са полицијском управом 

Наставници, учитељи, стручни 

сарадници У току школске године 

    

 Дежурство наставника Наставници, учитељи У току школске године 

    

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

  

    

    

 

Континуирано евидентирање случајева насиља 

Одељењске старешине, учитељи, 

чланови тима, 

У току школске године 

 

 

стручни сарадници    

    

 Израда плана заштите Чланови тима, одељењске старешине У току школске године 

    

 

Појачан васпитни рад 

Одељењске старешине, предметни 

У току школске године  

наставници,стручни сарадници    

    

 

Рад са ученицима и пружање подршке ученицима који трпе 

насиље, која Наставници, учитељи, стручни 

сарадници У току школске године  

врше насиље и охрабривање посматрача    

    

 Саветодавни рад са родитељима ученика 

Наставници, учитељи, стручни 

сарадници У току школске године 

    

 Појачано дежурство наставника Наставници, учитељи У току школске године 
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 Интервентне радионице: Одељењске старешине, педагог, 

психолог У току школске године   

    

 

Сарадња са релевантним службама (ПУ, ЦЗСР, здравствене 

установе) Чланови тима У току школске године 

    

 Спровођење поступака и процедура у кризним ситуацијама Педагог, психолог, чланови тима У току школске године 

    

 

Евалуација рада тима,анализа реализације акционог плана, 

планова 

Чланови тима Децембар, јун  заштите и програма заштите са извештавањем на 

Наставничком већу    
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