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На осно ву чла на 67. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/17), 
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си 
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Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се план на ста ве и уче ња за пр ви ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и про грам на ста ве и уче ња за 

пр ви раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2. 
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ном гла сни ку”, а при ме њи ва ће 

се на уче ни ке ко ји упи су ју пр ви раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња по чев од школ ске 2018/2019. го ди не.
Број 110-00-282/2017-04

У Бе о гра ду, 30. но вем бра 2017. го ди не
Ми ни стар,

МладенШарчевић,с.р.

ПЛАННАСТАВЕИУЧЕЊАЗАПРВИЦИКЛУСОСНОВНОГОБРАЗОВАЊАИВАСПИТАЊА

Ред. 
број А. ОБА ВЕ ЗНИ ПРЕД МЕ ТИ

ПР ВИ РАЗ РЕД ДРУ ГИ РАЗ РЕД ТРЕ ЋИ РАЗ РЕД ЧЕ ТВР ТИ РАЗ РЕД
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Српски језик 
____________ језик1

5 180 5 180 5 180 5 180

2. Српски као нематерњи језик2 2 72 2 72 3 108 3 108
3. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72
4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
5. Свет око нас 2 72 2 72 – – – –
6. Природа и друштво – – – – 2 72 2 72
7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108

У К У П Н О: А 19–21* 684–756* 20–22* 720–792* 20–23* 720–828* 20–23* 720–828*
Ред. 
број Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1 Верска настава/Грађанско васпитање3 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Матерњи језик/говор са елементима националне културе 4 2 72 2 72 2 72 2 72

У К У П Н О: Б 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 1–3* 36–108* 1–3* 36–108*
У К У П Н О: А + Б 20–22* 720–792* 21–23* 756–828* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864*

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

Ред.број ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Редовна настава 20–22* 720–792* 21–23* 756–828* 21–24* 756–864* 21–24* 756–864*
2. Пројектна настава5 1 36 1 36 1 36 1 36
3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36
4. Додатна настава 1 36
5. Настава у природи** 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње 7–10 дана годишње
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Ред.број ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Ваннаставне активности6 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72
3. Екскурзија 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње 1–3 дана годишње

1 На зив је зи ка на ци о нал не ма њи не у шко ла ма у ко ји ма се на ста ва одр жа ва на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не.
2 Ре а ли зу је се у шко ла ма у ко ји ма се на ста ва одр жа ва на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не.
3 Уче ник би ра је дан од по ну ђе них из бор них про гра ма.
4 Уче ник при пад ник на ци о нал не ма њи не ко ји слу ша на ста ву на срп ском је зи ку мо же да иза бе ре овај про грам али ни је у оба ве зи.
5 Про јект на на ста ва je оба ве зна за све уче ни ке.
6 Шко ла ре а ли зу је ван на став не ак тив но сти у обла сти на у ке, тех ни ке, кул ту ре, умет но сти, ме ди ја и спор та. 
* Број ча со ва за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал них ма њи на
** На ста ва у при ро ди ор га ни зу је се у скла ду са од го ва ра ју ћим пра вил ни ком.

ПРОГРАМНАСТАВЕИУЧЕЊА
ЗАПРВИРАЗРЕДОСНОВНОГОБРАЗОВАЊАИВАСПИТАЊА

1. ЦИ ЉЕ ВИ ОСНОВ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА СУ:

1) обез бе ђи ва ње до бро би ти и по др шка це ло ви том раз во ју уче ни ка; 
2) обез бе ђи ва ње под сти цај ног и без бед ног окру же ња за це ло ви ти раз вој уче ни ка, раз ви ја ње не на сил ног по на ша ња и ус по ста вља ње 

нул те то ле ран ци је пре ма на си љу; 
3) све о бу хват на укљу че ност уче ни ка у си стем обра зо ва ња и вас пи та ња; 
4) раз ви ја ње и прак ти ко ва ње здра вих жи вот них сти ло ва, све сти о ва жно сти соп стве ног здра вља и без бед но сти, по тре бе не го ва ња и 

раз во ја фи зич ких спо соб но сти; 
5) раз ви ја ње све сти о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти те и очу ва ња при ро де и жи вот не сре ди не и еко ло шке ети ке, за шти те и до бро-

би ти жи во ти ња; 
6) кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње ква ли те та про це са и ис хо да обра зо ва ња и вас пи та ња за сно ва ног на про ве ре ним на уч ним са зна њи ма 

и обра зов ној прак си; 
7) раз ви ја ње ком пе тен ци ја за сна ла же ње и ак тив но уче шће у са вре ме ном дру штву ко је се ме ња; 
8) пун ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и фи зич ки раз вој сва ког уче ни ка, у скла ду са ње го вим уз ра стом, раз вој ним 

по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма; 
9) раз ви ја ње кључ них ком пе тен ци ја за це ло жи вот но уче ње, раз ви ја ње ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја за по тре бе са вре ме не на у ке и 

тех но ло ги је; 
10) раз вој све сти о се би, раз вој ства ра лач ких спо соб но сти, кри тич ког ми шље ња, мо ти ва ци је за уче ње, спо соб но сти за тим ски рад, 

спо соб но сти са мо вред но ва ња, са мо и ни ци ја ти ве и из ра жа ва ња свог ми шље ња; 
11) оспо со бља ва ње за до но ше ње ва ља них од лу ка о из бо ру да љег обра зо ва ња и за ни ма ња, соп стве ног раз во ја и бу ду ћег жи во та; 
12) раз ви ја ње осе ћа ња со ли дар но сти, раз у ме ва ња и кон струк тив не са рад ње са дру ги ма и не го ва ње дру гар ства и при ја тељ ства; 
13) раз ви ја ње по зи тив них људ ских вред но сти; 
14) раз ви ја ње ком пе тен ци ја за раз у ме ва ње и по што ва ње пра ва де те та, људ ских пра ва, гра ђан ских сло бо да и спо соб но сти за жи вот у 

де мо крат ски уре ђе ном и пра вед ном дру штву; 
15) раз вој и по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, раз вој то ле ран ци је и 

ува жа ва ње раз ли чи то сти; 
16) раз ви ја ње лич ног и на ци о нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња при пад но сти Ре пу бли ци Ср би ји, по што ва ње и не го ва-

ње срп ског је зи ка и ма тер њег је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да и на ци о нал них ма њи на, раз ви ја ње ин тер кул ту рал но сти, по што-
ва ње и очу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не;

17) по ве ћа ње ефи ка сно сти упо тре бе свих ре сур са обра зо ва ња и вас пи та ња, за вр ша ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња у пред ви ђе ном ро-
ку са ми ни мал ним про ду жет ком тра ја ња и сма ње ним на пу шта њем шко ло ва ња; 

18) по ве ћа ње ефи ка сно сти обра зо ва ња и вас пи та ња и уна пре ђи ва ње обра зов ног ни воа ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је као др жа ве 
за сно ва не на зна њу.

2. ПРО ГРА МИ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА ОРИ ЈЕН ТИ СА НИ НА ИС ХО ДЕ 

Струк ту ра про гра ма свих пред ме та је кон ци пи ра на на исти на чин. На по чет ку се на ла зи циљ уче ња пред ме та за пр ви ци клус обра-
зо ва ња и вас пи та ња. У та бе ли ко ја сле ди, у пр вој ко ло ни, де фи ни са ни су пред мет ни ис хо ди за крај пр вог раз ре да, у дру гој ко ло ни да те су 
обла сти и/или те ме, а у тре ћој се на ла зе пред мет ни са др жа ји. Иза та бе ле на ла зе се пре по ру ке за оства ри ва ња на ста ве и уче ња кон крет ног 
пред ме та под на сло вом Упутствозадидактичко-методичкоостваривањепрограма.

Про гра ми на ста ве и уче ња за сно ва ни су на оп штим ци ље ви ма и ис хо ди ма обра зо ва ња и вас пи та ња и по тре ба ма и мо гућ но сти ма 
уче ни ка пр вог раз ре да. Усме ре ни су на про цес и ис хо де уче ња, а не на са ме са др жа је ко ји са да има ју дру га чи ју функ ци ју и зна чај. Са др-
жа ји ви ше ни су циљ са ми по се би, већ су у функ ци ји оства ри ва ња ис хо да ко ји су де фи ни са ни као функ ци о нал но зна ње уче ни ка та ко да 
по ка зу ју шта ће уче ник би ти у ста њу да учи ни, пре ду зме, из ве де, оба ви за хва љу ју ћи зна њи ма, ста во ви ма и ве шти на ма ко је је гра дио и 
раз ви јао то ком јед не го ди не уче ња кон крет ног пред ме та. Ова ко кон ци пи ра ни про гра ми под ра зу ме ва ју да оства ре ност ис хо да во ди ка раз-
ви ја њу ком пе тен ци ја, и то ка ко оп штих и спе ци фич них пред мет них, та ко и кључ них. 

Пре гле дом ис хо да ко ји су да ти у окви ру по је ди них про гра ма на ста ве и уче ња мо же се ви де ти ка ко се по ста вља ју те ме љи раз во-
ја кључ них и оп штих ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја ко је же ли мо да на ши уче ни ци има ју на кра ју основ ног обра зо ва ња. Та по тре ба 
да се обра зо ва ње и вас пи та ње усме ре ка раз ви ја њу ком пе тен ци ја је дан је од раз ло га уво ђе ња и про јект не на ста ве као об ли ка обра зов-
но-вас пит ног ра да. Про јект на на ста ва се у да на шње вре ме све ви ше фо ку си ра на оства ри ва ње обра зов них стан дар да и ис хо да и, ка ко 
по ка зу ју ре зул та ти нај но ви јих ис тра жи ва ња, пра ти дру штве не про ме не сво јом усме ре но шћу на раз ви ја ње зна ња и спо соб но сти уче ни ка 
кроз ак тив но сти пла ни ра ња, ис тра жи ва ња и тим ског ра да у окви ру пред мет ног и ме ђу пред мет ног по ве зи ва ња са др жа ја. По ред то га, јед-
на од бит них осо би на са вре ме ног при сту па про јект ном ра ду у на ста ви од но си се на ко ри шће ње ИКТ у про јект ним ак тив но сти ма што 
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обез бе ђу је ефи ка сни је уче ње и раз ви ја ње зна ња, али и раз ви ја ње по на ша ња пра вил ног и без бед ног ко ри шће ња ра чу на ра и ин тер не та. 
Де таљ ни је пре по ру ке за пла ни ра ње и оства ри ва ње про јект не на ста ве да те су у по гла вљу 7 – Упутствозареализацијупројектненаставе.

На пу ту оства ри ва ња ци ља и ис хо да кључ на је уло га на став ни ка ко ји до би ја зна ча јан про стор за сло бо ду из бо ра и по ве зи ва ње са др-
жа ја, ме то да на ста ве и уче ња и ак тив но сти уче ни ка. Ори јен та ци ја на про цес уче ња и ис хо де бри га је не са мо о ре зул та ти ма, већ и на чи ну 
на ко ји се учи, од но сно ка ко се гра ди и по ве зу је зна ње у сми сле не це ли не, ка ко се раз ви ја мре жа пој мо ва и по ве зу је зна ње са прак тич ном 
при ме ном. 

Про гра ми на ста ве и уче ња на ме ње ни су, пре све га, на став ни ци ма ко ји не по сред но ра де са уче ни ци ма, али и они ма ко ји на по сре дан 
на чин узи ма ју уче шће у обра зо ва њу и вас пи та њу. За то тре ба има ти у ви ду да тер ми но ло ги ја, ко ја је ко ри шће на у про гра ми ма на ста ве и 
уче ња, ни је на ме ње на уче ни ци ма и тре ба је при ли ком де фи ни са ња кон крет них на став них је ди ни ца, би ло за не по сре дан рад са уче ни ци-
ма, би ло за по тре бе уџ бе нич ких и ди дак тич ких ма те ри ја ла, при ла го ди ти уз ра сту уче ни ка. Про гра ми на ста ве и уче ња су на став ни ци ма 
по ла зна осно ва и пе да го шко по ла зи ште за раз ви ја ње обра зов но-вас пит не прак се: за пла ни ра ње го ди шњих и опе ра тив них пла но ва, не по-
сред ну при пре му за рад као и оквир за пре и спи ти ва ње прак се раз ви ја ња пла но ва, оства ри ва ња и вред но ва ња на ста ве и уче ња кроз соп-
стве на про ми шља ња и раз го вор са ко ле га ма.

Препорукезапланирањеобразовно-васпитнепраксе

Обра зов но-вас пит на прак са је сло же на, про мен љи ва и не мо же се до кра ја и де таљ но уна пред пред ви де ти. Она се од ви ја кроз ди-
на мич ну спре гу ме ђу соб них од но са и раз ли чи тих ак тив но сти у со ци јал ном и фи зич ком окру же њу, у је дин стве ном кон тек сту кон крет ног 
оде ље ња, кон крет не шко ле и кон крет не ло кал не за јед ни це. За то, уме сто из ра за ре а ли зо ва ти про грам, бо ље је ре ћи да се на осно ву да тог 
про гра ма пла ни ра и оства ру је на ста ва и уче ње ко је од го ва ра кон крет ним по тре ба ма оде ље ња.

Рад са уче ни ци ма пр вог раз ре да зах те ва ува жа ва ње њи хо вих уз ра сних ка рак те ри сти ка као и чи ње ни це да је то њи хов пр ви су срет са 
шко лом. Тре ба има ти у ви ду да су та иста де ца, са да уче ни ци пр вог раз ре да, у пред школ ском пе ри о ду учи ла кроз игру, у ин тер ак ци ји са 
со ци јал ним и фи зич ким окру же њем. Они има ју зна ња ко ја су раз ви ли у сва ко днев ним жи вот ним си ту а ци ја ма, уме ју да из ве ду раз ли чи те 
ак тив но сти, уме ју не што да на пра ве, не ке за дат ке да ре ше, мо гу и же ле да по ста вља ју пи та ња, да са оп ште оно што зна ју, што су ис ку си ли 
и до жи ве ли. Та њи хо ва спон та на ис ку стве на зна ња тре ба по ве зи ва ти са на уч ним зна њи ма ко ја се са др жа ји ма школ ских пред ме та уво де у 
на ста ву. У том по ве зи ва њу мо гу ће је и по треб но би ра ти са др жа је и ме то де ра да ко ји ма се ства ра ју си ту а ци је ко је су по год не да се уче ник 
во ди кроз зо ну на ред ног раз во ја у раз ли чи тим обла сти ма зна ња и функ ци о ни са ња. На ста ва тре ба да обез бе ди си гур ну, под сти цај ну и по-
др жа ва ју ћу сре ди ну за уче ње у ко јој се не гу је ат мос фе ра ин тер ак ци је и од нос ува жа ва ња, са рад ње, од го вор но сти и за јед ни штва.

По ла зе ћи од да тих пред мет них ис хо да и са др жа ја од на став ни ка се оче ку је да да ти про грам кон тек сту а ли зу је пре ма по тре ба ма кон-
крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду ка рак те ри сти ке уче ни ка, уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти, тех нич ке усло ве, на-
став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же као и дру ге ре сур се шко ле и ло кал не сре ди не. 

При ли ком пла ни ра ња на ста ве и уче ња по треб но је ру ко во ди ти се:
– ин ди ви ду ал ним раз ли ка ма ме ђу уче ни ци ма у по гле ду на чи на, тем па уче ња и бр зи не на пре до ва ња;
– ин те гри са ним при сту пом у ко јем по сто ји хо ри зон тал на и вер ти кал на по ве за ност уну тар истог пред ме та и раз ли чи тих пред ме та;
– пар ти ци па тив ним и ко о пе ра тив ним ак тив но сти ма ко је омо гу ћа ва ју са рад њу; 
– пре вас ход но ак тив ним и ис ку стве ним ме то да ма на ста ве и уче ња; 
– ува жа ва њем сва ко днев ног ис ку ства и зна ња ко је је уче ник из гра дио ван шко ле, по ве зи ва њем ак тив но сти и са др жа ја уче ња са жи-

вот ним ис ку стви ма уче ни ка и под сти ца њем при ме не на у че ног и сва ко днев ном жи во ту;
– не го ва њем ра до зна ло сти, одр жа ва њем и под сти ца њем ин те ре со ва ња за уче ње и кон ти ну и ра но са зна ва ње;
– ре дов ним и осми шље ним при ку пља њем ре ле вант них по да та ка о на пре до ва њу уче ни ка, оства ри ва њу пред мет них ис хо да и по стиг-

ну том сте пе ну раз во ја ком пе тен ци ја уче ни ка.
По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре, као и до са да, кре и ра свој го ди шњи (гло бал ни) план ра да из ко га ка сни је 

раз ви ја сво је опе ра тив не пла но ве. Ка ко су ис хо ди де фи ни са ни за крај на став не го ди не, на став ник тре ба да их опе ра ци о на ли зу је пр во у 
опе ра тив ним пла но ви ма, а по том и на ни воу кон крет не на став не је ди ни це. Од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу де фи ни ше 
пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: оне ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је 
би тре ба ло са мо не ки уче ни ци да до стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. 
При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју. Не ки се лак ше и бр же мо гу оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да по треб-
но ви ше вре ме на и ви ше раз ли чи тих ак тив но сти (то се по себ но од но си на ве шти не).

На кон ис ку ства ко ри шће ња раз ли чи тих ди дак тич ких ма те ри ја ла у пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу, уче ни ци се у пр вом раз-
ре ду по пр ви пут су сре ћу са уџ бе ни ци ма. За то је ва жно оспо со бља ва ти их од по чет ка за њи хо во пра вил но ко ри шће ње, као и упу ћи ва ти их 
на дру ге из во ре ин фор ма ци ја, а све у ци љу до сти за ња де фи ни са них ис хо да.

Та ко ђе, пр ви раз ред да је осно ву за из град њу ком пе тен ци је за уче ње уче ња. Уче ник ко ри шће њем прет ход них зна ња и ве шти на по-
сте пе но овла да ва и ве шти на ма пла ни ра ња, ко ри шће ња раз ли чи тих ин фор ма ци ја као и при ме ном зна ња и ве шти на у раз ли чи тим си ту а-
ци ја ма.

Препорукезапраћењеивредновањеобразовно-васпитнепраксе

Пра ће ње на пре до ва ња и оце њи ва ње по стиг ну ћа уче ни ка, ко је је у пр вом раз ре ду опи сно, са мо је део пра ће ња и вред но ва ња обра-
зов но-вас пит не прак се. Ре зул та те це ло куп ног пра ће ња и вред но ва ња на став ник узи ма као осно ву за пла ни ра ње на ред них ко ра ка у ра ду са 
уче ни ци ма и раз ви ја њу сво је обра зов но-вас пит не прак се. 

Пра ће ње на пре до ва ња и оце њи ва ње по стиг ну ћа уче ни ка је фор ма тив но и су ма тив но и ре а ли зу је се у скла ду са Правилникомооце-
њивањуученикауосновномобразовањуиваспитању. По треб но је да на став ник кон ти ну и ра но и на при ме рен на чин ука зу је уче ни ку на 
ква ли тет ње го вог по стиг ну ћа та ко што ће по врат на ин фор ма ци ја би ти при ла го ђе на, до вољ но ја сна и ин фор ма тив на ка ко би има ла уло гу 
под сти цај не по врат не ин фор ма ци је. По врат на ин фор ма ци ја тре ба да бу де увре ме ње на, да та то ком или не по сред но на кон оба вља ња не ке 
ак тив но сти; тре ба да бу де кон крет на, да се од но си на ак тив но сти и про дук те уче ни ка, а не на ње го ву лич ност и да бу де по зи тив но ин то-
ни ра на, од но сно да пр во са др жи оне еле мен те ко ји су за по хва лу, а тек по том оне ко је би уче ник тре ба ло да раз ви ја и уна пре ђу је. Оно за-
по чи ње ини ци јал ном про це ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на ко ји ће се про це њи ва ти ње гов да љи ток на пре до ва ња. Сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка. 
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3. ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

На зив пред ме та СРПСКИЈЕЗИК
Циљ Циљ на ста ве срп ског је зи ка је сте да уче ни ци овла да ју основ ним за ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка ра ди пра вил ног усме ног и пи са ног из ра жа-

ва ња, не гу ју ћи свест о зна ча ју уло ге је зи ка у очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та; да се оспо со бе за ту ма че ње ода бра них књи жев них и дру гих умет нич-
ких де ла из срп ске и свет ске ба шти не, ра ди не го ва ња тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да и раз ви ја ња ин тер кул ту рал но сти.

Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 180часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– раз ли ку је из го во ре ни глас и на пи са но сло во; 
из го во ре не и на пи са не ре чи и ре че ни це;
– вла да основ ном тех ни ком чи та ња и пи са ња 
ћи ри лич ког тек ста;
– раз у ме оно што про чи та;
– ак тив но слу ша и раз у ме са др жај књи жев но у-
мет нич ког тек ста ко ји му се чи та;
– пре по зна пе сму, при чу и драм ски текст;
– од ре ди глав ни до га ђај, вре ме (ре до след до га-
ђа ја) и ме сто де ша ва ња у ве зи са про чи та ним 
тек стом;
– уочи ли ко ве и пра ви раз ли ку из ме ђу њи хо вих 
по зи тив них и не га тив них осо би на;
– из ра зи сво је ми шље ње о по на ша њу ли ко ва у 
књи жев ном де лу;
– пре по зна за го нет ку и раз у ме ње но зна че ње;
– пре по зна ба сну и раз у ме ње но зна че ње; 
– раз ли ку је сло во, реч и ре че ни цу;
– пра вил но из го во ри и на пи ше крат ку и 
пот пу ну ре че ни цу јед но став не струк ту ре са од-
го ва ра ју ћом ин то на ци јом, од но сно ин тер пунк-
циј ским зна ком на кра ју;
– пра вил но упо тре би ве ли ко сло во; 
– уч ти во уче ству је у во ђе ном и сло бод ном 
раз го во ру;
– об ли ку је усме ну по ру ку слу же ћи се од го ва-
ра ју ћим ре чи ма;
– усме но пре при ча ва; усме но при ча пре ма сли-
ци/сли ка ма и о до жи вља ји ма; 
– усме но опи су је ства ри из не по сред ног окру-
же ња;
– би ра и ко ри сти од го ва ра ју ће ре чи у го во ру; 
на пра ви лан на чин ко ри сти но ве ре чи у сва ко-
днев ном го во ру;
– на па мет го во ри кра ће књи жев не тек сто ве; 
– уче ству је у сцен ском из во ђе њу тек ста;
– па жљи во и кул тур но слу ша са го вор ни ке;
– слу ша, раз у ме и па ра фра зи ра по ру ку;
– слу ша ин тер пре та тив но чи та ње и ка зи ва ње 
књи жев них тек сто ва ра ди раз у ме ва ња и до жи-
вља ва ња;
– при ме њу је основ на пра во пи сна пра ви ла;
– пи ше чит ко и уред но;
– пи сме но од го ва ра на по ста вље на пи та ња;
– спа ја ви ше ре че ни ца у кра ћу це ли ну;
– пи ше ре че ни це по дик та ту при ме њу ју ћи 
основ на пра во пи сна пра ви ла;
– гла сно чи та, пра вил но и са раз у ме ва њем;
– ти хо чи та (усеби) са раз у ме ва њем про чи-
та ног;
– про на ђе ин фор ма ци је екс пли цит но из не те 
у тек сту.

ПОЧЕТНОЧИТАЊЕ
ИПИСАЊЕ

Глас и сло во; штам па на и пи са на сло ва ћи ри лич ког пи сма.
Ре чи и ре че ни це као го вор не и пи са не це ли не.
Тек сто ви за си ће ни сло ви ма ко ја се об ра ђу ју/тек сто ви пред ви ђе ни за гло бал но чи та ње.
Све вр сте тек сто ва ко ји су на пи са ни штам па ним или пи са ним сло ви ма.
Је зич ке игре. 
Ана ли тич ко-син те тич ка ве жба ња; лек сич ка и син так сич ка ве жба ња; мо то рич ке ве жбе.
Пи са ње (пре пи си ва ње, са мо стал но пи са ње и дик тат).
Чи та ње (шчи та ва ње/гло бал но чи та ње, гла сно и ти хо чи та ње); пи та ња ко ји ма се про ве ра ва 
раз у ме ва ње про чи та ног.
Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).

КЊИЖЕВНОСТ

ШКОЛСКАЛЕКТИРА
Поезија
На род на пе сма, Јасамчудовидео
Јо ван Јо ва но вић Змај, Зимскапесма
Во ји слав Илић, Пролетњазора/Во ја Ца рић, Пролеће/Ми ра Алеч ко вић, Ветарсејач
Де сан ка Мак си мо вић, Првак; Хвалисавизечеви/Угостима/Ливадскозвонце
Гви до Тар та ља, Китовабеба/Мрави/Постељазазеку
Бран ко Ћо пић, Јежевакућица(чи та ње у на став ци ма)
Ду шан Ра до вић, Јесењапесма/СрећнаНовагодина
Љу би во је Ршу мо вић, Ауштојешколазгодна; Дете/Децасуукрассвета
Сте ван Ра ич ко вић, Цртанка/Бра ни слав Ла за ре вић, Сликар
Пе ро Зу бац, Добардругтивредивише
Дра го мир Ђор ђе вић, Нијелакобитидете
Проза
На род на при ча, СветиСаваиђаци
На род на при ча, Дедаирепа/Голубипчела
На род на ба сна, Лисицаигавран
До си теј Об ра до вић, Двајарца; Двекозе
Лав Ни ко ла је вич Тол стој, Двадруга
Дра ган Лу кић, Јоцавозитролејбус/Игор Ко ла ров, Дум-думОливерињеговбубањ
Ђу ро Да мја но вић, Данкадјејутробилослово/Ве сна Ћо ро вић Бу трић, Ноћнићошак
Из бор из на род них и аутор ских за го нет ки (Де сан ка Мак си мо вић, Загонеткелакезапрваке
ђаке, Загонетке Гри го ра Ви те за и Бра не Цвет ко ви ћа)
Драмскитекстови
Гви до Тар та ља, Знаонунапред
Ду шан Ра до вић, Тужибаба
Алек сан дар По по вић, Нећеувекдабудепрви
Бо ра Оља чић, Првиданушколи
Популарнииинформативнитекстови
Из бор из илу стро ва них ен ци кло пе ди ја и ча со пи са за де цу о зна чај ним лич но сти ма срп ског 
је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре (Све ти Са ва, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, зна ме ни та за ви чај на 
лич ност и др.); Ми лан Шип ка: Буквар
ДОМАЋАЛЕКТИРА
ЈованЈовановићЗмај,Пе сме за де цу (из бор)
Из бор из ба сни и сли ков ни ца за де цу 
Књижевнипојмови:
– пе сма; 
– при ча; 
– до га ђај; ме сто и вре ме зби ва ња;
– књи жев ни лик – из глед, основ не осо би не и по ступ ци;
– драм ски текст за де цу; 
– ша љи ва пе сма;
– ба сна;
– загонетка.

ЈЕЗИК
Граматика,правопис

иортоепија

Ре че ни ца; реч; сло во.
Уло га гла са/сло ва у раз ли ко ва њу зна че ња из го во ре не од но сно на пи са не ре чи.
Ре че ни це као оба ве ште ње, пи та ње и за по вест.
Ве ли ко сло во на по чет ку ре че ни це, у пи са њу лич них име на и пре зи ме на, име на на се ља (јед-
но чла них) и на зи ва ме ста и ули це у ко јој уче ник жи ви, као и на зив шко ле ко ју по ха ђа. 
Пра вил но пот пи си ва ње (име, па пре зи ме).
Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у реченици.
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ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Говорење

Во ђе ни и сло бод ни раз го вор.
Го вор ни пред ло шци.
Усме на по ру ка.
При ча ње, пре при ча ва ње и опи си ва ње.
Ка зи ва ње књи жев ног тек ста.
Драм ски, дра ма ти зо ва ни тек сто ви, сцен ска им про ви за ци ја.
Сцен ско из во ђе ње тек ста (драм ско и лут кар ско).
Бо га ће ње реч ни ка: лек сич ке и син так сич ке ве жбе. 
Разговорне, ситуационе и језичке игре.

Слушање

Ствар не и си му ли ра не си ту а ци је.
Слу шна по ру ка.
Аудио-ви зу ел ни за пи си.
Игре за раз ви ја ње слу шне па жње.

Писање

Пи та ња о соп стве ном ис ку ству, би ћи ма, пред ме ти ма, по ја ва ма, сли ка ма, о књи жев ном и 
не књи жев ном тек сту.
Пи са на по ру ка.
Kраћа тек сту ал на це ли на: о соп стве ном ис ку ству, о до жи вља ју, о сли ка ма, по во дом књи жев-
ног тек ста.
Ре че ни це/кра так текст по го дан за дик ти ра ње.

Читање

Књи жев ни тек сто ви. 
Тек сто ви са прак тич ном на ме ном: по зив ни ца, упут ство, спи сак за ку по ви ну и др.
Не ли не ар ни тек сто ви: текст у та бе ли, рас по ред ча со ва, стрип, ула зни ца и др.
Ин фор ма тив ни тек сто ви: 
1. уџ бе нич ки: Ми лан Шип ка, Буквар; тек сто ви о зна ме ни тим лич но сти ма срп ске кул ту ре;
2. ва нуџ бе нич ки: о пра ви ли ма уч ти вог по на ша ња (бон тон); о ме сту у ко јем уче ни ци жи ве; о 
жи во ти ња ма итд.

Кључ ни пој мо ви: по чет но чи та ње и пи са ње, књи жев ност, је зик и је зич ка кул ту ра.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам пред ме та Српскијезику пр вом раз ре ду основ не шко ле чи не че ти ри пред мет не обла сти: По чет но чи та ње и пи са ње, Књи-
жев ност, Је зик и Је зич ка кул ту ра. Пре по ру че на ди стри бу ци ја ча со ва по пред мет ним обла сти ма је сле де ћа: По чет но чи та ње и пи са ње – 90 
ча со ва, Књи жев ност – 45 ча со ва, Је зик – 10 ча со ва и Је зич ка кул ту ра – 35 ча со ва. Све обла сти се про жи ма ју и ни јед на се не мо же из у ча-
ва ти изо ло ва но и без са деј ства са дру гим обла сти ма.

ПО ЧЕТ НО ЧИ ТА ЊЕ И ПИ СА ЊЕ

На ста ва по чет ног чи та ња и пи са ња из во ди се у пр вом по лу го ди шту пр вог раз ре да основ не шко ле, али, ако је по треб но, на ста вља се 
и у дру гом по лу го ди шту. Почетночитањеиписање ре а ли зу је се са мо стал но, али об у хва та и са др жа је из Књижевности, Језика и Језичке
културе.

Припремнипериод

У при прем ном пе ри о ду учи те љи тре ба да ис пи та ју спо соб но сти уче ни ка, и то: при ча ње, пре при ча ва ње, по зна ва ње сло ва, по зна ва ње 
чи та ња и пи са ња, спрет ност у ру ко ва њу при бо ром за пи са ње и цр та ње. У то ку овог пе ри о да ис пи ти ва ње уче ни ка се оба вља кроз ак тив-
но сти ко је се ме ђу соб но про жи ма ју.

Усме но из ра жа ва ње се из во ди кроз игре и ак тив но сти где се ве жба ко му ни ка ци ја (по здра вља ње у кон крет ним си ту а ци ја ма: добро
јутро,добарданидовиђења; за хва љи ва ње, из ви ња ва ње). Уче ни ци мо гу при ча ти на осно ву по сма тра ња сли ка и ни за сли ка. Мо гу пре-
при ча ва ти слу ша ни текст, по зо ри шне или лут кар ске пред ста ве раз го вет ним при род ним го во ром и пра вил ним из го во ром. Учи те љи тре ба 
да во де ра чу на о пра вил ној ар ти ку ла ци ји гла со ва и да са уче ни ци ма ко мен та ри шу од слу ша но.

Ве жбе у по сма тра њу се од но се на уоча ва ње це ли не и де та ља, по сма тра ње пред ме та, по ја ва и око ли не. Тре ба их те мат ски ор га ни зо-
ва ти. Пр во се по сма тра учи о ни ца, па се ка сни је та ак тив ност про ши ру је на око ли ну. Уче ни ци мо гу по сма тра ти пред ме те, љу де, жи во ти-
ње, до га ђа је, сли ке, сли ке у ни зу, фо то гра фи је, објек те из око ли не и сл. Па жњу уче ни ка тре ба усме ри ти на це ли ну, за тим на нај ва жни је 
по је ди но сти и на кра ју на ма ње ва жне по је ди но сти. Опа жа ју се: об ли ци, бо је, од но си, по кре ти, ми ми ка и ге сто ви, скри ве ни де та љи и сл.

Ве жбе у слу ша њу по чи њу слу ша њем оно га што го во ре учи те љи, дру ги уче ни ци, глум ци и спи ке ри. Слу ша ни го вор се ко мен та ри ше 
да би се од ре ди ле го вор не ка рак те ри сти ке го вор ни ка. Слу ша ње тре ба да бу де по ве за но са ми ми ком и ге сто ви ма ко ји пра те оно што се 
го во ри. Оба ве зно ин си сти ра ти на по дра жа ва њу пра вил ног го во ра. То ком слу ша ња одва ја ти бит но од не бит ног, не го ва ти па жњу и кон цен-
тра ци ју. Слу ша ју се и зву ко ви оно ма то пеј ског ти па, шу мо ви, ар ти ку ли са ни и не ар ти ку ли са ни зву ко ви.

Ана ли тич ка ве жба ња тре ба да бу ду за ни мљи ва и под сти цај на јер су је дан од нај ва жни јих пред у сло ва за уче ње чи та ња и пи са ња. Не 
из во де се изо ло ва но већ су по ве за на са ве жба ма слу ша ња и по сма тра ња. Уоча ва се по зи ци ја гла со ва у ре чи ко ја је из го во ре на и по зи ци ја 
сло ва у ре чи ко ја је на пи са на. Ка да уче ни ци са вла да ју уоча ва ње гла со ва и њи хо ву по зи ци ју у ре чи ма, пре ла зи се на ра ста вља ње ре чи на 
гла со ве. За по че так се пре по ру чу ју ре чи од два гла са, а за тим од три, че ти ри и ви ше.

Син те тич ка ве жба ња се ор га ни зу ју упо ре до са ана ли тич ким. Ре чи ко је су већ ра ста вље не на гла со ве опет се сли ва ју у це ли ну. По чи-
ње се од нај лак ших и иде ка све те жим. Уче ни ци се на тај на чин при пре ма ју за чи та ње и раз у ме ва ње про чи та ног. 

Ве жбе у от кла ња њу ди ја ле кат ских и жар гон ских ка рак те ри сти ка го во ра се из во де по ла ко и си сте ма тич но. Учи те љи по себ ну па жњу 
тре ба да обра те на из го вор гла со ва ђ, ћ; џ, ч; ј, љ.

Мо то рич ке ве жбе за раз ви ја ње ру ке, ша ке и пр сти ју се раз ви ја ју кроз игру. Пре по ру чу је се ве зи ва ње чво ро ва од ка на па, ве зи ва ње 
пер тли, за коп ча ва ње дуг ми ћа, ни за ње пер ли ца (мо гу се из во ди ти и на ча со ви ма фи зич ког вас пи та ња). Гра фо мо то рич ке ве жбе су ве о ма ва-
жне у при пре ми за пи са ње. Сва ка гра фо мо то рич ка ве жба тре ба да се по ве же са не ким до га ђа јем, ве жбом слу ша ња, по сма тра ња, при ча ња 
и сл. Та кве ве жбе, од но сно пи са ње еле ме на та сло ва, из во де се на раз ли чи те на чи не, кроз цр те же, рамовезасликеу про сто ру пред ви ђе ном 
за пи са ње. Уче ни ке тре ба под сти ца ти да упот пу не цр теж до да ју ћи сво је еле мен те (ко ре ла ци ја са ли ков ном кул ту ром). Ве жбе пи са ња ли-
ни ја из во ди ти без по ди за ња ру ке, из јед ног по те за. Уче ни ке усме ра ва ти на пра вил но др жа ње олов ке (гра фит не олов ке, хе миј ске олов ке, 
на лив пе ра, фло ма сте ра). Упо тре бу гу ми це тре ба све сти на ми ни мум, јер сма њу је од го вор ност уче ни ка у пи са њу. Па зи ти на пра вил но др-
жа ње те ла, уда ље ност од сто ла, пра ви лан по ло жај те ла у од но су на сто и на угао пи са ња. При пи са њу учи ти уче ни ке да не жу ре, да ру ка 
бу де опу ште на.
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Учењечитањаиписања

Ди дак тич ко-ме то дич ка ор га ни за ци ја на ста ве по чет ног чи та ња и пи са ња за ви си од мно го фак то ра, а нај ва жни ји је онај ко ји се од но-
си на пред зна ња уче ни ка. Учи те љи би ра ју по сту пак ко ји ће ко ри сти ти у на ста ви по чет ног чи та ња и пи са ња – ком би на ци ју мо но граф ског 
и груп ног по ступ ка, груп ни или ком плек сни по сту пак. 

На ста ву по чет ног чи та ња и пи са ња тре ба из во ди ти на ви ше ни воа уз при ме ну прин ци па ин ди ви ду а ли за ци је. У сва ком оде ље њу по-
сто је уче ни ци ко ји зна ју да чи та ју и они ко ји са мо по зна ју сло ва или не зна ју да чи та ју. Са др жа ји, ме то де и об ли ци ра да тре ба да се при-
ла го де мо гућ но сти ма и по тре ба ма уче ни ка. 

У овом пе ри о ду уче ни ци тре ба да ве жба ју чи та ње од го ва ра ју ћих тек сто ва, пра вил но из го ва ра ју све гла со ве и пра вил но на гла ша ва ју 
ре чи и ре че ни це. Тре ба обра ти ти па жњу на ин ди ви ду ал не спо соб но сти уче ни ка. Сва ко де те чи та сво јим тем пом и пре ма сво јим спо соб-
но сти ма. По жељ но је че сто про ве ра ва ти сте пен са вла да но сти тех ни ке чи та ња и раз у ме ва ња про чи та ног. При уче њу чи та ња мо гу се ко-
ри сти ти игре сло ви ма и ре чи ма, је зич ке игре (ре бу си, ис пу њал ке, укр ште не ре чи). Уче ни ци та ко упо зна ју но ве са др жа је, си ту а ци је има ју 
ве ћу мо ти ви са ност, а ат мос фе ра је при јат на и опу ште на. Под сти ца ти уче ни ке да сва ко днев но ве жба ју чи та ње код ку ће. Са ра ђи ва ти са 
ро ди те љи ма уче ни ка и пру жи ти им нео п ход не ин фор ма ци је ве за не за чи та ње (мо ти ва ци ја де це, чи та ње у сва ко днев ним жи вот ним си ту а-
ци ја ма, уда ље ност тек ста од очи ју је 30 цен ти ме та ра и сл.).

Уче ни ци уче да пи шу по је ди нач на штам па на и пи са на сло ва, ре чи и ре че ни це; ци фре. Раз мак из ме ђу штам па них сло ва у ре чи ма 
мо ра да бу де рав но ме ран. Код уче ња пи са них сло ва по себ ну па жњу тре ба по све ти ти гра фич ком уве зи ва њу сло ва у ре чи ма. Сло ва тре ба 
да бу ду исте ви си не и де бљи не, а раз мак из ме ђу ре чи ујед на чен. Пи са ње уве жба ва ти кроз пре пи си ва ње, до пу ња ва ње ре че ни ца, са ста вља-
ње ре че ни ца на осно ву сли ке, са ста вља ње ре че ни ца на осно ву ни за сли ка, дик та те и са мо стал но пи са ње ре че ни ца и кра ћих тек сту ал них 
це ли на. По ред усва ја ња об ли ка сло ва, сме ра пи са ња са мог сло ва, по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на про стор ну ори јен та ци ју у све сци. 
По је ди нач но пи са ње сло ва се огра ни ча ва на је дан до два ре да у све сци. Днев на оп те ре ће ност пи са њем не тре ба да је ду жа од 25 ми ну та. 
Ле во ру ка де ца пи шу ле вом ру ком. 

Усавршавањечитањаиписања

У овом пе ри о ду уче ник тре ба да вла да основ ном тех ни ком чи та ња и пи са ња. Уса вр ша ва ње чи та ња тре ба ве жба ти на тек сто ви ма ко ји 
су крат ки, ди на мич ни, ин те ре сант ни и при ме ре ни уз ра сту уче ни ка, као и на тек сто ви ма школ ске и до ма ће лек ти ре. По себ ну па жњу обра-
ти ти на раз у ме ва ње про чи та них ре чи, ре че ни ца и тек сто ва. Ре дов ним ве жба њем уче ни ци ауто ма ти зу ју про цес чи та ња и пи са ња.

КЊИ ЖЕВ НОСТ

Пре по ру че ни са др жа ји из обла сти Књижевност са вла да ва ју се то ком це ле школ ске го ди не, из бу ква ра/по чет ни це и уз по моћ чи тан-
ке као основ них на став них сред ста ва, та ко што учи тељ пла ни ра њи хо ву ре а ли за ци ју у скла ду са ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма уче-
ни ка и укуп ним мо гућ но сти ма ко лек ти ва, ру ко во де ћи се ис хо ди ма уче ња. 

При ли ком оспо со бља ва ња уче ни ка да уз по моћ учи те ља раз у ме ју тек сто ве из школ ске лек ти ре, али и по пу лар не, ин фор ма тив не тек-
сто ве из ча со пи са за де цу, ен ци кло пе ди ја и сл. ва жно је на сто ја ти да се уоче до га ђа ји, про стор ни и вре мен ски од но си и бит не по је ди но сти 
у опи си ма би ћа и при ро де. Ка ко се тек сто ви из школ ске лек ти ре ко ри сте за уса вр ша ва ње чи та ња и пи са ња и уво ђе ње уче ни ка у основ не 
пој мо ве о књи жев но сти, та ко се уче ни ци под сти чу да уоче ли ко ве у књи жев ном де лу, њи хо ве осо би не и по ступ ке; њи хо ва емо ци о нал на 
ста ња (ра до сно, ту жно, сме шно) и да раз ли ку ју пој мо ве до бра и зла.

У про пи са ним тек сто ви ма из школ ске лек ти ре по ну ђен је из бор, од но сно опре де љи ва ње учи те ља да у не ким слу ча је ви ма иза бе ре 
из ме ђу два, од но сно три де ла (нпр. би ра се јед на на род на при ча – Дедаирепаили Голубипчела,би ра се јед на од три по ну ђе не пе сме 
Гви да Тар та ље, а од Љу би во ја Ршу мо ви ћа оба ве зно је об ра ди ти пе сму Ауштојешколазгодна, а по ред ње би ра се још јед на од две ко је су 
по ну ђе не – Детеили Децасуукрассвета, итд.). 

Пр ви пут се уво ди чи та ње тек ста у на став ци ма, на при ме ру Јежевекућице Бран ка Ћо пи ћа. То под ра зу ме ва да учи тељ, пре ма пла ну 
ко ји сам осми сли и од го ва ра ју ћом ди на ми ком, чи та део по део Ћо пи ће вог тек ста и раз го ва ра са уче ни ци ма о про чи та ном на не ко ли ко 
пла ни ра них ча со ва мо ти ви шу ћи их да де ло про чи та ју и са ми.

По што су тек сто ви пред ви ђе ни про гра мом јед но став ни, крат ки и за сно ва ни на хро но ло шком ни за њу до га ђа ја, уче ник тре ба да од ре-
ди гдесе и кададе ша ва рад ња и да раз у ме узроч но-по сле дич ни рас по ред до га ђа ја, од но сно шта се у фа бу ла тив ном тек сту де си ло пр во, а 
шта сле де ће, шта је прет хо ди ло не ком до га ђа ју а шта из ње га сле ди. 

Уче ник тре ба да уочи фор мал ну раз ли чи тост по е зи је, про зе и драм ског тек ста (раз ли ко ва ње сти ха од про зног и драм ског тек ста пи-
са ног по уло га ма) и њи хо ве основ не ге но ло шке ка рак те ри сти ке (нпр. од су ство фа бу ле у лир ском де лу, рит мич ност сти хо ва или ни за ње 
до га ђа ја у еп ском и драм ском де лу), али не на ни воу де фи ни са ња ге но ло шких пој мо ва. Уче ник тре ба да раз ли ку је пе сму (и ша љи ву пе-
сму – по то ну пе ва ња) од при че (ба сне) и драм ског тек ста, али без уво ђе ња де фи ни ци ја књи жев но те о риј ских пој мо ва. Де таљ ни је тер ми-
но ло шко од ре ђи ва ње уво ди се по ступ но у ста ри јим раз ре ди ма. 

Уче ник тре ба да бу де у ста њу да раз у ме пре не се но зна че ње за го нет ке без фор му ли са ња у њој по сто је ћих стил ских по сту па ка; да 
пре по зна је жа нр ба сне као при че са пре не се ним зна че њем (без уво ђе ња пој ма але го ри је), да бу де упо знат са по сто ја њем на род не и аутор-
ске ба сне (ко је мо гу би ти у сти ху или у про зи), да у ба сна ма ли ко ви мо гу би ти не са мо жи во ти ње, већ и биљ ке, пред ме ти, ан тро по мор-
фи зо ва на би ћа (Сре ћа, На да) или љу ди и, ко нач но, да бу де у ста њу да раз у ме ње но пре не се но зна че ње и из дво ји ње ну по у ку. По што се у 
овом уз ра сту ин те грал ни текст ба сне не рет ко адап ти ра, скра ћу је, у ис хо ди ма ни су на ве де ни струк тур ни жан ров ски еле мен ти ба сне (фа-
бу ла и по у ка), по го то во што по у ка у на род ној ба сни и код не ких ауто ра ни је из дво је на (а на ра во у че ни ја До си те ја Об ра до ви ћа су у не ким 
адап та ци ја ма скра ће на или из о ста вље на). 

Уче ни ци се оспо со бља ва ју да уоче не по зна те и ма ње по зна те ре чи у тек сту и да пи та ју учи те ља за њи хо во об ја шње ње ка ко би што 
бо ље раз у ме ли зна че ње тек ста. Во ђе ни пи та њи ма (ко?,шта?,где?,када?,зашто?) о про чи та ном са др жа ју, уче ни ци се оспо со бља ва ју да 
као од го во ре фор му ли шу: ре че ни це, одељ ке, кра ће тек стов не це ли не, за ви сно од ин ди ви ду ал них спо соб но сти. То ком об ра де књи жев них 
тек сто ва уче ни ци сти чу пр ва ли те рар но-естет ска ис ку ства и фор ми ра ју сво је ста во ве о де лу ко је слу ша ју или чи та ју. Учи тељ под сти че 
уче ни ке да сво је ста во ве и ис ка жу. 

При ли ком чи та ња лир ских пе са ма уче ни ци по ступ но уче да пре по зна ју и до жи ве ме ло дич ност пе са ма и да их из ра жај но чи та ју и 
ре ци ту ју (по из бо ру). Ус по ста вља ње раз ли ке из ме ђу де ла у сти ху и де ла у про зи не вр ши се на те о риј ском ни воу. 

При ли ком об ра де драм ских тек сто ва за де цу уче ни ци се мо ти ви шу на чи тав низ ства ра лач ких ак тив но сти ко је на ста ју по во дом 
де ла (сцен ски на ступ, драм ска игра, лут кр ска игра, драм ски ди ја ло зи, гле да ње деч је по зо ри шне пред ста ве, сни ма ње и ко мен та ри са ње 
дра ма ти зо ва них од ло ма ка). При том уче ни ци усва ја ју и пра ви ла по на ша ња у по зо ри шту у окви ру вас пит ног де ло ва ња шко ле. Уз ак тив но 



14. децембар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 7

слу ша ње, а по том и са мо стал но чи та ње јед но став них књи жев них и оста лих ти по ва тек сто ва уче ни ци се оспо со бља ва ју да са др жа је до во-
де у ве зу са илу стра ци ја ма ко је пра те књи жев ни, по пу лар ни и ин фор ма тив ни текст.

Од пр вог раз ре да са др жа ји ма про гра ма се су ге ри ше си сте ма тич но и по ступ но усва ја ње књи жев них пој мо ва, а учи те љи ма се пре по-
ру чу је да кон ти ну и ра но уво де но ве ре чи у реч нич ки фонд уче ни ка, ка ко би се он обо га тио. Усва ја ње књи жев них пој мо ва не под ра зу ме ва 
уче ње њи хо вих де фи ни ци ја, већ њи хо во име но ва ње и опи сно обра зла га ње пој ма, уоча ва ње ње го ве уло ге у књи жев но у мет нич ком тек сту. 

Сти ца њу чи та лач ких на ви ка до при но си по нов но вра ћа ње до ма ће лек ти ре у школ ске про гра ме. У пр вом раз ре ду ча со ви до ма ће 
лек ти ре ре а ли зу ју се у дру гом по лу го ди шту. У на ме ри да се уче ни ци од пр вог раз ре да на ви ка ва ју на чи та ње лек ти ре у оба ве зном и сло-
бод ном из бо ру, ус по ста вља се са рад ња са школ ским би бли о те ка ром, а не ко ли ко ча со ва се то ком го ди не мо же ре а ли зо ва ти у школ ској 
би бли о те ци. 

Ве шти на чи та ња и раз у ме ва ња про чи та ног сти че се и у окви ру Језичкекултуре и при об ра ди књи жев но у мет нич ких тек сто ва. Уче-
ни ци се под сти чу да чи та ју тек сто ве у сли ков ни ца ма (на при мер, ба сне, бај ке и при че).

ЈЕ ЗИК

У на ста ви је зи ка уче ни ци се оспо со бља ва ју за пра вил ну усме ну и пи сме ну ко му ни ка ци ју стан дард ним срп ским је зи ком. Оту да зах-
те ви у овом про гра му ни су усме ре ни са мо на је зич ка пра ви ла и гра ма тич ке нор ме већ и на њи хо ву функ ци ју. На при мер, ре че ни ца се не 
упо зна је са мо као гра ма тич ка је ди ни ца (са ста но ви шта ње не струк ту ре) већ и као ко му ни ка тив на је ди ни ца (са ста но ви шта ње не функ ци је 
у ко му ни ка ци ји).

Граматика

Основ ни про грам ски зах тев у на ста ви гра ма ти ке је сте да се уче ни ци ма је зик пред ста ви и ту ма чи као си стем. Ни јед на је зич ка по ја ва 
не би тре ба ло да се из у ча ва изо ло ва но, ван кон тек ста у ко јем се оства ру је ње на функ ци ја. 

У окви ру ве жби слу ша ња, го во ре ња, чи та ња и пи са ња уче ни ци за па жа ју је зич ке по ја ве без њи хо вог име но ва ња. Та ко се по ста вља 
осно ва за про ши ри ва ње је зич ких са др жа ја у ста ри јим раз ре ди ма. 

По треб но је ука зи ва ти на раз ли ков ну функ ци ју гла са у окви ру ре чи (нпр. ђак,џак). Та ко се по сред но скре ће па жња на ва жност пра-
вил ног пи са ња сло ва, од но сно пра вил ног из го ва ра ња гла со ва.

Еле мен тар не осно ве из мор фо ло ги је уче ни ци сти чу уоча ва ју ћи реч као је зич ку је ди ни цу из ме ђу гла са и ре че ни це. Ре чи увек тре ба 
уоча ва ти и об ра ђи ва ти у окви ру ре че ни це. У пи са њу тре ба скре ну ти па жњу на то да је реч одво је на бе ли на ма са обе стра не, а у го во ру 
учи тељ тре ба да на гла си пра ви лан ак це нат не ке ре чи (уко ли ко је уче ни ци по гре шно из го ва ра ју).

 Ре че ни це тре ба уоча ва ти, кад год је то мо гу ће, у окви ру тек ста. У пи са њу по себ но тре ба скре ну ти па жњу на то да ре че ни це по чи њу 
ве ли ким сло вом и за вр ша ва ју се тач ком, зна ком пи та ња или зна ком уз ви ка (на овај на чин се по ве зу ју гра ма ти ка и пра во пис). Ка да се ре че-
ни ца из го ва ра, уче ни ци ма се скре ће па жња на ње ну ин то на ци ју, на ро чи то ако се ра ди о пи та њу.

Ве жбе за усва ја ње и утвр ђи ва ње зна ња из гра ма ти ке до ни воа ње го ве прак тич не при ме не у но вим го вор ним си ту а ци ја ма про ис ти чу 
из про грам ских зах те ва, али су у ве ли кој ме ри усло вље не кон крет ном си ту а ци јом у оде ље њу – го вор ним од сту па њи ма од књи жев ног је-
зи ка, ко ле ба њи ма, гре шка ма ко је се ја вља ју у пи сме ном из ра жа ва њу уче ни ка. Сто га се са др жај ве жба ња у на ста ви је зи ка мо ра од ре ђи ва ти 
на осно ву си сте мат ског пра ће ња го во ра и пи са ња уче ни ка. 

Правопис

Пра во пи сна пра ви ла уче ни ци тре ба да са вла да ју пу тем си сте мат ских ве жба ња (еле мен тар них и сло же них). Ова ве жба ња тре ба да 
бу ду што ра зно вр сни ја и тре ба их ор га ни зо ва ти што че шће. 

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Област Језичкакултура об у хва та раз ви ја ње основ не пи сме но сти уче ни ка, од но сно уса вр ша ва ње го во ре ња, слу ша ња, чи та ња и пи-
са ња. Ове че ти ри про грам ске по до бла сти усме ре не су на не го ва ње кул ту ре го во ра, пи сме ног из ра жа ва ња, бо га ће ње реч ни ка и, у ши рем 
сми слу, на раз ви ја ње ко му ни ка тив них спо соб но сти уче ни ка. На став ни рад у обла сти Језичкакултура ре а ли зу је се у про жи ма њу са дру-
гим обла сти ма пред ме та, као и кроз са мо стал не на став не је ди ни це.

Го во ре ње уче ни ка раз ви ја се у раз го во ру у ко јем их учи тељ усме ра ва да уса вр ша ва ју сво ју ко му ни ка ци ју. У во ђе ном раз го во ру о 
књи жев ном тек сту или о од ре ђе ној те ми, уче ни ци од го ва ра ју на пи та ња, по ста вља ју пи та ња, из но се сво ја ми шље ња и ста во ве. Сло бод ни, 
од но сно дру штве ни раз го вор, осно ва је сва ко днев не ко му ни ка ци је и за то је по треб но уче ни ке усме ра ва ти ка ко да уч ти во за поч ну раз го-
вор, раз ме њу ју ин фор ма ци је и ко ри сте основ не фор ме уч ти во сти. У то ку раз го во ра мо гу се из два ја ти си ту а ци о ни го вор ни пред ло шци 
ко ји се ко ри сте у сва ко днев ним ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма. Уче ни ци се охра бру ју да об ли ку ју усме ну по ру ку у ко јој ће из не ти ин фор-
ма ци је на при ме ри ма из сва ко днев ног школ ског жи во та. У то ку сва ког раз го во ра уче ни ци се под сти чу да го во ре, од но сно да из но се ин-
фор ма ци је, сво ја ми шље ња, име ну ју осе ћа ња, уз ода бир од го ва ра ју ћих ре чи.

Пре по ру че ни об ли ци усме ног из ра жа ва ња је су при ча ње, пре при ча ва ње и опи си ва ње. То су са др жа ји про гра ма, од но сно са др жа ји 
уче ња. Уче ник се по сте пе но уво ди у усме но из ра жа ва ње и учи ка ко да пре при ча текст, ка ко да при ча или ка ко да опи су је. Из ра жа ва ње се 
ре а ли зу је кроз го вор не ве жбе уз по моћ да тог или за јед нич ког пла на. План по ма же уче ни ци ма да осми сле са др жи ну го во ра, али не тре ба 
спу та ва ти оне ко ји мо гу да го во ре са мо стал но са ин ди ви ду ал ним пла ном, па и без ње га. Усме но се пре при ча ва кра ћи текст, део по зо ри-
шне пред ста ве или фил ма. Пре по ру че не вр сте при ча ња су: при ча ње о сли ци или по ни зу сли ка (при ча у сли ка ма), при ча ње о до жи вља-
ји ма и до га ђа ји ма. Опи су ју се го ди шња до ба, биљ ке и жи во ти ње, нај бо љи друг или дру га ри ца, чла но ви по ро ди це, кућ ни љу бим ци и сл. 
Уче ни ци се упу ћу ју на пра вил но го вор но из ра жа ва ње. 

Уче ње на па мет и го во ре ње ода бра них тек сто ва или њи хо вих крат ких од ло ма ка усме ре но је на бо га ће ње реч ни ка и пра ви лан го вор. 
Го во ре се на па мет на у че не ода бра не пе сме, уз уво ђе ње уче ни ка у пра ви ла ре ци то ва ња. Та ко ђе, мо гу се на па мет на у чи ти и го во ри ти крат-
ки од лом ци из при ча и де ло ви драм ског тек ста (ли це). Циљ ове вр сте го во ре ња је из ра жај ни го вор, а не са мо ме мо ри са ње тек ста. За то 
тре ба па жљи во ода бра ти шта ће де ца учи ти на па мет, а не ки од кри те ри ју ма су умет нич ка вред ност тек ста и ње го ва при ла го ђе ност уз ра-
сту. Сцен ски се из во де драм ски тек сто ви из школ ске лек ти ре и дра ма ти зо ва ни тек сто ви. Сцен ске игре нај бо ље је ре а ли зо ва ти на осно ву 
књи жев них де ла ко ја су по год на за сцен ску им про ви за ци ју.

Бо га ће ње реч ни ка у функ ци ји ја сног из ра жа ва ња ре а ли зу је се кроз ко ри шће ње аде кват них ре чи у го во ру, усва ја ње и ко ри шће ње 
но вих ре чи, као и про ши ри ва ње оп се га зна че ња у окви ру јед не ре чи. Но ве ре чи се усва ја ју из пра вил ног го во ра и из књи жев них и не књи-
жев них тек сто ва. Уче ни ци се упу ћу ју да из свог ак тив ног реч ни ка, уз ак ти ви ра ње па сив ног, ко ри сте ре чи ко је што пре ци зни је пре но се 
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же ље ну ин фор ма ци ју, али и да ре чи ма мо гу го вор учи ни ти леп шим.
Је зич ка кул ту ра уче ни ка не гу је се и кроз игров не ак тив но сти, по себ но кроз је зич ке игре. Вр сте ига ра по треб но је ода бра ти пре ма 

ин те ре со ва њи ма уче ни ка или у кон тек сту на став ног са др жа ја. То мо гу би ти раз го вор не игре, на при мер, раз го вор са не по слу шном лут-
ком, раз го вор са књи жев ним ли ком, за тим си ту а ци о не игре, од но сно ствар не си ту а ци је, на при мер, раз го вор у про дав ни ци, раз го вор код 
ле ка ра. Та ко ђе, мо гу се ода бра ти и пре ме таљ ке, ре бу си, па лин дро ми, улан ча ва ње, до пу њал ке, јед но став не укр ште не ре чи.

Слу ша ње је ва жна ак тив ност у ко му ни ка ци ји. Уче ни ци се у раз го во ру упу ћу ју да па жљи во и кул тур но слу ша ју са го вор ни ке. У 
на став ном кон тек сту уче ни ци слу ша ју шта дру ги го во ре и то по твр ђу ју ре про ду ко ва њем или па ра фра зи ра њем слу шне по ру ке, као и по-
сту па њем по мол ба ма и усме ним ин струк ци ја ма од ра слих и вр шња ка. Па жљи во слу ша ње прак ти ку је се и у си му ли ра ним си ту а ци ја ма 
(раз го вор не и си ту а ци о не игре). Уче ни ци слу ша ју чи та ње учи те ља, вр шња ка, спи ке ра.

За пис по слу ша њу под ра зу ме ва дик тат, ко јим се ве жба и пи са ње. Ме ђу тим, пр ви ко рак у ре а ли за ци ји дик та та је слу ша ње и уоча ва ње 
гра ни це из ме ђу ре чи и ре че ни ца у за ви сно сти од ин то на ци је, чи ме се раз ви ја је зич ко по ве зи ва ње из го во ре не и за пи са не ре чи. 

Игре за раз ви ја ње слу шне па жње из во де се у на став ном кон тек сту: па жљи во слу ша ње са за дат ком, на при мер, Препознајкоговори, 
Слушајкакоговорим (ти хо, бр зо), Чујемгласт...

Пи са ње и чи та ње се уве жба ва ју у на ста ви по чет ног чи та ња и пи са ња, а за тим у обла сти ма Књижевност, Језик и Језичкакултура. У 
са др жа ји ма про гра ма из обла сти Језичкакултура да ти су основ ни еле мен ти ко ји се од но се на пи сме ност уче ни ка, с тим да се они не мо гу 
по сма тра ти изо ло ва но, већ у са деј ству са ис хо ди ма и пре по ру че ним са др жа ји ма у свим обла сти ма пред ме та. Да кле, чи та ње и пи са ње се 
не уче по себ но у окви ру на став них обла сти, већ кроз све на став не са др жа је. 

У пр вом раз ре ду уче ни ци пи шу ре че ни це и кра ће тек сту ал не це ли не. По себ но се во ди ра чу на о ин ди ви ду ал ном при сту пу уче ни ку, 
што под ра зу ме ва под сти ца ње пре ма спо соб но сти ма и мо гућ но сти ма у пи са њу. Ако де те има те шко ћа у пи са њу, по треб но је па жљи во и 
по сте пе но га уво ди ти у пи са ње, док де те ко је на пре ду је тре ба под сти ца ти аде кват ним зах те ви ма. Уче ни ци пи сме но од го ва ра ју на јед-
но став на пи та ња о соп стве ном ис ку ству, би ћи ма, пред ме ти ма, по ја ва ма, сли ка ма, као и на пи та ња о књи жев ном и не књи жев ном тек сту. 
Осим то га, уче ни ци са мо стал но осми шља ва ју и пи шу ре че ни це о соп стве ном ис ку ству, би ћи ма, пред ме ти ма, по ја ва ма. Та ко ђе, за пи су ју 
на слов сли ке или на сло ве сли ка у ни зу и ре че ни це на осно ву сли ке или ни за сли ка (при ча у сли ка ма).

Уче ни ци се оспо со бља ва ју да за пи шу кра ћу пи са ну по ру ку ко јом пре но се ин фор ма ци је и ко ја има прак тич ну на ме ну. Ове по ру ке 
не ма ју кла сич ну фор му, већ слу же за сва ко днев не на ме не, на при мер, ин фор ма ци је о школ ским оба ве за ма (ин фор ма ци је о ван на став ним 
ак тив но сти ма, спи сак школ ског при бо ра, по треб ног ма те ри ја ла за школ ске пред ме те). 

Уче ње са мо стал ног пи са ња тек ста по чи ње спа ја њем ви ше ре че ни ца у це ли ну. Уче ни ци пи шу о свом ис ку ству, о до жи вља ју, о сли ци 
или по ни зу сли ка (при ча у сли ка ма). Пре ма сво јим спо соб но сти ма уче ник ће на пи са ти две, три по ве за не ре че ни це или кра ћи текст. 

У пи са њу се при ме њу ју на у че на пра во пи сна пра ви ла ко ја се уче у окви ру обла сти Језик. По треб но је да се пра во пис у пи са њу до-
след но при ме њу је од по чет ног чи та ња и пи са ња. Уче ни ци се упу ћу ју да би ра ју аде кват не ре чи и да их упо тре бља ва ју но ве док пи шу.

Чи та ње се уве жба ва на де ли ма школ ске и до ма ће лек ти ре, и на дру гим књи жев ним и не књи жев ним тек сто ви ма. По себ на па жња тре-
ба да је усме ре на на чи та ње ин фор ма тив них тек сто ва, пре ма ин те ре со ва њи ма уче ни ка и у дру штве ном кон тек сту, пре ма пре по ру че ним 
са др жа ји ма про гра ма. По треб но је прак ти ко ва ти сле де ће вр сте чи та ња: гла сно чи та ње (це лог тек ста, шта фет но, флек си бил но, драм ског 
тек ста по уло га ма); ти хо чи та ње (усеби). Раз у ме ва ње тек ста по ка зу је се по мо ћу под сти ца ја или пи та ња и ис ка зи ва њем те ме/по ен те тек ста 
(у скла ду са пред зна њем), као и пред ста вља њем кључ них де ло ва тек ста сли ком (илу стра ци ја тек ста). Ин фор ма ци је у тек сту про на ла зе се 
во ђе но (од го ва ра њем на ре про дук тив на пи та ња ко?,где?,како?,када?) и са мо стал но, без де таљ но да тих упут ста ва.

На зив пред ме та СТРАНИЈЕЗИК
Циљ Циљ уче ња стра ног је зи ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу је да се уче ник усва ја њем функ ци о нал них зна ња о је зич ком си сте му и кул ту ри и 

раз ви ја њем стра те ги ја уче ња стра ног је зи ка оспо со би за основ ну усме ну и пи са ну ко му ни ка ци ју и стек не по зи ти ван од нос пре ма дру гим је зи ци ма и 
кул ту ра ма, као и пре ма соп стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу.

Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

ИСХОДИИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ње 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
Hi!Hello.Goodmorning/afternoon/evening/night.Howareyou?I’mfine,thankyou,andyou?
Goodbye.Bye.Seeyou(later/tomorrow).Haveaniceday/weekend!Thanks,sametoyou!

(Интер)културнисадржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.
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– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 
– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до-
па да ње јед но став ним је зич ким сред стви ма.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји
Myname’sMaria/I’mMaria.What’syourname?Thisismyfriend.Hisname’s/nameisMarko.
Maria,thisisBarbara.Barbara,thisisMaria.ThisisMissIvona.She’smyteacher.ThatisMr
Jones.He’syourteacher.Howoldareyou?I’mseven.He’sten.Who’sthis/that?It’smyfather.Is
Tomyourbrother/friend?Yes,heis/No,heisn’t.IsJaneyoursister/friend?Yes,sheis/No,sheisn’t.
Who’sinthepicture?It’smysister.Hername’sSusan.

Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та – I,you…
При свој ни при де ви –my,your…
По ка зне за ме ни це – this,that
Гла голtobe–thePresentSimpleTense
Пи та ња са Who/How(old)
Основ ни бро је ви (1–10)

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и земљама енглеског говорног подручја.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Let’sstart.Quiet,please.Listentome!Look!Lookatme/thepicture!Sitdown.Standup.Turn
around.Jump.Sayhello/goodbyetoyourfriend.Open/Closeyourbooks/notebooks.Putdownyоur
pencils.Pickuptherubber.Washyourhands.Openthewindow,please.Comein.Comeherе/to
theboard.Givemeyourbook,please.Don’tdothat.Listenandsay/sing/do/number/match/draw/
repeat…Cutout/stick/touch/pointto...Colourthedooryellow.Countfrom…to….Myturnnow. 
Hurryup!Quick!Watchout!Iunderstand/Idon’tunderstand.I’mfinished. 
 
Им пе ра тив 

(Интер)културнисадржаји:
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
Let’splayfootball/thememorygame/gotothepark/sing.Comeandplaywithme!Cometomybirt-
hdayparty.Cool!Super!Great!OK.Allright.Sorry,Ican’t.

Им пе ра тив 

(Интер)културнисадржаји:Прикладно прихватање и одбијање позива; прослава рођенда-
на, игре, забава и разонода.

ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
 
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.

Садржаји
CanIhaveanapple,please?Yes,hereyouare.Thankyou/Thankyou,Maria/Thanks.You’re
welcome.No,sorry/Notnow/No,youcan’t.Canyouhelpme,please?Can/MayIhavesomewater,
please?Can/MayIgotothetoilet/goout/comein?Excuseme,Teacher,…?Ican’tsee.Canyou
move,please?Sorry,canyourepeatthat,please?I’msorryI’mlate.It’sOK.Noproblem.

Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње мол бе – can/may 
 
(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
Happybirthdaytoyou!MerryChristmas!HappyNewYear!HappyEaster!Thanks,sametoyou!
(Интер)културнисадржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме 
и игре.
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ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,МЕ-

СТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
It’sa/an…It’sshort/long/small/big/blue…It’sablueruler.Icanseeoneredappleandtwoyellow
bananas/threeblueandfourorangeballoons.Here’sacrayon.Whatcolourisit?It’sblue/The
crayonisblue.

Гла го лиhavegot,tobeза да ва ње опи са
Пра вил на мно жи на име ни ца: book–books,apple–apples…
Мо дал ни гла гол canуз гла гол see

(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
I’mthirsty/hungry.Here’sasandwichforyou.Doyouwantsomewater?Yes,please.No,thank
you.Areyouhappy/sad/hot/cold?

ThePresentSimpleTense(be,want)
Мо дал ни гла гол can за из ра жа ва ње пред ло га

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
Where’smydad?Isheinthebedroom?No,he’sinthebathroom.Where’syourdog?It’sinthegar-
den.Where’smybag?It’sonthechair.Where’sthetoilet?It’shere/overthere.

При ло зи и пред ло зи за из ра жа ва ње по ло жа ја и про стор них од но са – here,there,in,on
Пи та ња са Where

(Интер)културнисадржаји:Култура становања: село, град.

ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Thisismyball.Isthatyourbike? I’vegotadog.Haveyougotapet?He/She’sgottwobrothers.
Who’sgota/an...?

При свој ни при де ви my,your…
Havegotза из ра жа ва ње при па да ња/по се до ва ња

(Интер)културнисадржаји:По ро ди ца, при ја те љи, кућ ни љу бим ци, играч ке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња 

Садржаји
Doyoulikeicecream?Yes,Ido/No,Idon’t.Ilikeapplesandoranges.Idon’tlikemilkorcheese.
Doyoulikegames?

ThePresentSimpleTenseгла го лаlike

(Интер)културнисадржаји:
Храна и пиће.
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ИТАЛИЈАНСКИЈЕЗИК

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 
– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
тражи мишљење и изражава допадање/недопа-
дање једноставним језичким средствима.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ње 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
Ciao!Buongiorno!Buonasera!Arrivederci!
Comestai?Bene,grazie.
Comesta?
Piacere.
Adomani!
Buonanotte!

(Интер)културнисадржаји: формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји
Cometichiami?MichiamoJasmina/SonoJasmina.Didovesei?SonodiNoviSad.
Bojana,questoèilmioamico.SichiamaDario.
Dario,questaèlamiaamica.SichiamaBojana.
Questaèlamiamaestra.SichiamaBiserka.
Quantiannihai?Ho7anni.
Chic’ènellafoto?
Questoèmiofratello.Luiha10anni.
Questaèmiasorella.SichiamaNina.
 
Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та.
При свој ни при де ви (ilmio/lamia,iltuo/latuа)
По ка зне за ме ни це (questo/a)
Упит не ре чи (come,quanto,chi )
Пре зент гла го ла essere,avere и нај фре квент ни јих гла го ла.
Основ ни бро је ви (1–10)

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и у Италији.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Chièassente?Chinonc’èoggi?Tuttochiaro?Ragazzi,silenzioperfavore!
Noncapisco.Puòripetere,perfavore.Hofinito!
Vieniallalavagna.
Ascoltate!Rispondete!Guardate!Cercate!Disegnate!Ripetete!Lavatelemani!Colorate!Alzate-
vi!Sedetevi!Avetefinito?Attenzione!
Cantiamoinsieme!Prendete/apriteivostrilibri!
Dammiiltuoquaderno!
Ottimo.Giusto.
Silenzioperfavore!

За по вед ни на чин фре квент них гла го ла 

(Интер)културнисадржаји:
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти, деч је пе сме од го ва ра ју ћег са др жа ја

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
Giochiamoapallone/acarte!Andiamofuori!Cantiamoinsieme!Vuoigiocareconme?Vienia
giocareconme!Vieniallamiafestadicompleanno?Grazie.Vabene.Midispiace,nonposso.

За по вед ни на чин фре квент них гла го ла. 
Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја.

(Интер)културнисадржаји:Прикладно прихватање и одбијање позива, прослава рођенда-
на, игре, забава и разонода.
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ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
 
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.

Садржаји
Permesso?Possoentrare?
Prego.Avanti!
Scusi,possoandareinbagno?Possouscire?Vabene.Grazie.
Scusi,puòripetereperfavore?
Vorreiunpo’diacqua.

Мо дал ни гла гол за из ра жа ва ње мол бе (potere)
Кон ди ци о нал уч ти во сти: пр во ли це јед ни не (vorrei)
 
(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
Buoncompleanno!BuonAnno!BuonNatale!Auguri!Tantiauguri!
Bravo/a/i/e!Moltobene!Grazie!
При де ви (buonо,bravo)
Уз вич не ре че ни це.

(Интер)културнисадржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме 
и игре.

ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,МЕ-

СТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
IlmiogattosichiamaMarta.Èpiccoloenero.Ilmiocaneèbianco.
Luihagliocchiverdi.
Lamiascuolaègrande.Ilgiardinoèpiccolo.
Dichecoloreè/sono?
C’èuntreninorosso.Cisonotremeleverdi.Cisonodueconiglibianchi.

При свој ни при де ви (mio/mia,tuo/tua) 
Мно жи на име ни ца.
Опи сни при де ви.
Kонструкција: реч цаciи гла голessere:c’è/cisono

(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Hofame.Hosete.Vorreiunsuccodifrutta.
Vuoiunpanino?
No,grazie.Nonhofame.Sì,grazie.
Hofreddo/caldo.
Sonomalato/a.Homalditesta.
Buonappetito!
Кон ди ци о нал уч ти во сти(vorrei)
Не га ци ја (no/non)
Пре зент гла го ла avere

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
Lacameraègrande.C’èuntavolo.Cisonotresedie.C’èunaborsasultavolo.Dov’èilgatto?È
sottolasedia.
Mettilamatitasultavolo.
Sonoacasa.Vadoalcinema.

Нео д ре ђе ни и од ре ђен члан (un/una;il/la)
Пред ло зи (su,in,sotto,sopra)
Упит не ре чи (dove)

(Интер)културнисадржаји:
Култура становања: село, град.
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ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Questaèlamiapenna.Questononèilmiozaino.Dichièquestogiocattolo?Ètuoquestoorset-
to?Sì,èmio.No,nonèmio.ÈdiPaolo.
Hoduesorelle.Chihaunamatita?

При свој ни при де ви (mio/a;tuo/a)
Пре зент гла го ла avere

(Интер)културнисадржаји:
Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња /не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
Tipiaceilgelato?Tipiacelapizza?
Sì,mipiace.Èmoltobuono/a.
No,nonmipiace.
Mipiaccionoquestefigurine.
Mipiacedisegnare/cantare.
Vabene.Sonod’accordo.Nonsonod’accordo.

Име ни це.
Од ре ђе ни члан (il,la,l’). 
Пре зент фре квент них гла го ла.
Гла гол piacere.
Кон струк ци ја са ин фи ни ти вом(Mipiacenuotare).
(Интер)културнисадржаји:
Храна и пиће.

НЕМАЧКИЈЕЗИК

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ња 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
Hallo!GutenMorgen/Tag/Abend.
Wiegeht’s?Danke(nichtso)gut/schlechtunddir?Esgeht.
Tschüs.AufWiedersehen.GuteNacht.
Bisdann.Bisspäter.

(Интер)културнисадржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји

Ichheiße/binAnna.Wieheißtdu?DasistmeinFreundMarcus.MeineFreundinheißtJulia.
Julia,dasistMarcus.Marcus,dasistJulia.
FrauBaueristmeineDeutschlehrerinundwieheißtdein/eDeutschlehrer/in?
Wiealtbistdu?–Sieben.
WeristaufdemFoto?–MeinBruderHans.
Woherkommstdu?Woherkommtihr?WoherkommenSie?
IchkommeausSerbien.
IchwohneinSmederevo.Wowohnstdu?

Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та –ich,du,Sie,ihr…
При свој ни де тер ми на ти ви -mein(e),dein(e),Ihr(e)
Гла голsein,heißen,kommen,wohnen
Пи та ња са Wer?Wo?Woher?Wie?
Основ ни бро је ви (1-10)

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и земљама немачког говорног подручја.
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– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
тражи мишљење и изражава допадање/недопа-
дање једноставним језичким средствима.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Kommher!KommtandieTafel!
Setzdich!Setzteuch!
Mach(t)dasBuchauf/zu!
Lies/Lestvor!Hör(t)zu!Sing(t)mit!Sprich/Sprechtnach!Hör/Hörtzu!
Steh(t)auf!Pass(t)auf!
GibdeinBuchanPetra!
GebtmireureHausaufgaben!
KannstdumirdeinHeftgeben?KannichdeinHeftbekommen?

 Им пе ра тив 

(Интер)културнисадржаји:
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
KommstduinsKino(mit)?
Jagerne.Leidernicht.Leiderkannichnicht(mitkommen).
Kommundspielmit!
Super.Gerne.IchhabekeineLust.
KaufenwireinEis?
Им пе ра тив
(Интер)културнисадржаји:при клад но по зи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва.

ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
 
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.

Садржаји
Kannichdir/Ihnenhelfen?
MöchtestdueineOrange?KannstdumirbitteeineOrangegeben?IchmöchteeineTasseTee. 
Kannstdumir,bitteeinStückTortegeben?VielenDank.Danke.

Упо тре ба нео д ре ђе ног чла на у но ми на ти ву и аку за ти ву. 
Упо тре ба мо дал них гла го ла у пре зен ту (möchten,können).
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
ZumGeburtstag,vielGlück,zumGeburtsagvielGlück,zumGeburtstag,liebeLina,zumGeburt-
stagVielGlück...
Ichgratulieredir.Danke
FroheWeihnachten!AllesGutezu...!

Упо тре ба лич них за ме ни ца у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву. 

(Интер)културнисадржаји:
Нај зна чај ни ји пра зни ци и на чин обе ле жа ва ња/про сла ве и че сти та ња; при год не пе сме и игре.

ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,
МЕСТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
MeineTanteistschlank.
MeinOnkelistfleißig.
WieistdeinRegenschirm?Eristblau.
PetersNaseistkrumm.

При дев у пре ди ка тив ној функ ци ји – продуктивно
(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 



14. децембар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 10 – Страна 15

ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Ichbindurstig.Ichhabe(keinen)Hunger/Durst.Miristkalt/warm.Ichbinmüde/glücklich.
Möchtestduschlafen?MöchtestduetwasWassertrinken?
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација;употреба емотикона.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
WoistdeinHund?EristimWohnzimmer?SinddieKinderaufdemSpielplatz?Nein,siesindnicht
da.DasBuchliegtaufdemTisch.

При ло зи и пред ло зи за из ра жа ва ње по ло жа ја и про стор них од но са – hier,da,dort,in,auf
Пи та ња са Wo?

(Интер)културнисадржаји:Култура становања.

ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
IstdasdeineKatze?Nein,dasistMariasKatze.MeinHundistnichtda.HastdueinenKugelschre-
iber?IchbraucheeinenRegenschirm.
Упо тре ба при свој них чла но ва. Упо тре ба по се сив ног ге ни ти ва – рецептивнo.

(Интер)културнисадржаји:Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња 

Садржаји
IchmagEis.Magstduesauch?IchliebemeineFamilieundmeineFreunde.Ichschwimmegern.

Гла го ли mögen,lieben...

(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, хра на и пи ће.

РУСКИЈЕЗИК

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ња 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
Привет!Здравствуй(те)!Доброеутро!Добрыйдень!Добрыйвечер!Пока!Досвидания!
Спокойнойночи!Какдела?Хорошо!Утебя?Уменятоже.

(Интер)културнисадржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји
МенязовутНаташа.Кактебязовут?Этомойдруг.Этомояподруга.ЕгозовутСаша.Её
зовутМаша.МоюмамузовутСветлана.Утебяестьсестра?Какеёзовут?Сколькотебе
лет?Мнесемьлет.Емудвагода.Ктоэто?ЭтоМаша,моясестра.Ейчетырегода.

Лич не за ме ни це (но ми на тив, да тив, аку за тив): я,мне,меня.
Без лич не ре че ни це с гла го лом зовут.
Упит не за ме ни це и при ло зи:кто,как,сколько.
При свој не за ме ни це: мой,твой,наш,вaш.
Основ ни бро је ви (1−10).

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања; руска лична имена и надимци. 
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– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 
– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до-
па да ње јед но став ним је зич ким сред стви ма.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Ктоотсутствует?Ктодежурный?Слушай(те)!Посмотри(те)!Садись/Садитесь!Ся-
дь(те)!Встань!Открой(те)книгу!Открой(те)/закрой(те)окно.Пиши(те)!Заходи(те)!
Нарисуй(те)дом.Вырежиисклей!Даймнететрадь,пожалуйста!Повтори(те)замной!
Слушайтеиповторяйте!Выйди(те)/Выходи(те)кдоске!Машинажёлтая.Раскрасьеё!
Быстро!Язакончил(а).
 
Са да шње вре ме фре квент них гла го ла.
За по вед ни на чин фре квент них гла го ла 

(Интер)културнисадржаји:
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
Давай(те)игратьвфутбол!Давай(те)игратьвкуклы!Давай!Идём(те)впарк!Идём!По-
играйсомной.Приходикомненаденьрождения.Спасибо.Приду.

За по вед ни на чин фре квент них гла го ла 

(Интер)културнисадржаји:При клад но при хва та ње и од би ја ње по зи ва; про сла ва ро ђен да-
на, игре, за ба ва и ра зо но да.

ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
 
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.
Садржаји
Даймне,пожалуйста,ручку.Можно?Конечно,пожалуйста,вотона.Спасибо!Незачто.
Ничего.Нет,ксожалению,ручкамненужна.Извини(те),можновопрос?Яопоздал(ла).
Извините.

За по вед ни на чин фре квент них гла го ла. 
Пре ди ка тивможно.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
Сднёмрождения!СНовымгодом!СРождеством!Спасибо!Тебя(вас)тоже!Поздравляю
тебясднёмрождения!Желаютебесчастьяиуспеха!Спасибо.

Са да шње вре ме гла го ла поздравлять и желать.
Ре ду ко ва ни ис ка зи Сднёмрождения!СНовымгодом!

(Интер)културнисадржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме 
и игре.

ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,
МЕСТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
Этомяч.Онголубой,маленький.Нарисункеявижудвадома,триптицыидвадерева.Это
мойпапа.Напапебелаярубашкаиджинсы.Убратамяч.Папаотдыхает.Мамапишет.

Са да шње вре ме фре квент них гла го ла.
При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ген. име ни ца (упапы,умамы,убрата);
При свој не за ме ни це: мой,твой,наш,ваш.

(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 
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ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Мнехочетсяесть/пить.Яхочуесть/пить.Вотбутерброд.Возьмиводу.Спасибо.Пожа-
луйста.Мнехолодно/жарко.Уменяболитзуб.Хочешьмороженое?Нет,пожалуйста,не
хочу.

Без лич не ре че ни це с упо тре бом об ли ка хочется; са да шње вре ме гла го лахотеть.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи. 

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
Гдепапа?Вспальне?Нет,папавгостиной.Гдетвоясобака?Вдетской?Нет,собакаво
дворе.Гдемойрюкзак?Настуле?Да.Нет,онподстолом.Кудаидётпапа?Наработу.
Кудатыидёшь?Вшколу.

Са да шње вре ме фре квент них гла го ла.
Аку за тив и ло ка тив с пред ло зи ма в и на. 
Упит не ре че ни це с при ло шким за ме ни ца ма Где?Куда?

(Интер)културнисадржаји:Култура становања: село, град, кућа, стан, просторије у стану.

ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Этомоймяч.Этотвойвелосипед?Уменядвабратаисестра.Утебяестьсобака/кошка?
Есть.Нет.Уменянетсобаки.Этовелосипедбрата.

Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ген. лич них за ме ни ца и име ни ца (уменя,у
мамы); име ни ца + име ни ца у ге ни ти ву (велосипедбрата). 
Оп шта не га ци ја (нет).
При свој не за ме ни це.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.

(Интер)културнисадржаји:Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
Тылюбишьмороженое?Тебенравитсямороженое?Да,люблю.Нет,ненравится.Назав-
тракялюблюсосиски.Мненравитсяхлебсмаслом.

Гла голлюбить.
Без лич не ре че ни це с гла го лом нравиться.
Оп шта не га ци ја(нет,не).
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.

(Интер)културнисадржаји:
Храна и пиће.

ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ња 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
Salut!Tuvasbien?Bonjour,çava?Çava,merci!Bonsoir!Bonnenuit!
Bonjour,Monsieur.Aurevoir,Madame.Ademain.
Пи та ње ин то на ци јом.

(Интер)културнисадржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.
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– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 
– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до-
па да ње јед но став ним је зич ким сред стви ма.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји
Jem’appelleMilica.Tut’appellescomment?J’aiseptans.Tuasquelâge?Quiest-ce?C’estmon
copain/masœur/monpère.Ils’appelleZoran.
Не на гла ше не лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та.
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta).
Упит не ре чи (comment,qui,quel/quelle).
Основ ни бро је ви 1–10.
Пре зент гла го ла avoir и être и гла го ла пр ве гру пе.

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и земљама француског говорног подручја.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Quiestabsent?Quin’estpaslà?
C’estclair?Jenecomprendspas.Ecoutez!Répondez!Regardez!Cherchez!Trouvez!Dessinez!
Coloriez!Ouvrez/fermezvoslivres.Levezlamain.Trèsbien!
C’estparfait!Vousavezfini?
J’aifini.Quisait?Jesais.Silences’ilvousplait!Levez-vous!Asseyez-vous!Viensautableau!
Donne-moitonlivre,s’ilteplait.
Им пе ра тив фре квент них гла го ла.

(Интер)културнисадржаји:
Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
Onvajouerdanslacour?Vienschezmoi.Tuveuxjoueravecmoi?
Oui,super!Désolé,jenepeuxpas.
Jet’inviteàmonanniversaire.
Им пе ра тив фре квент них гла го ла.
Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).

(Интер)културнисадржаји:Прикладно прихватање и одбијање позива; прослава рођенда-
на, игре, забава и разонода.

ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
 
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.

Садржаји
Est-cequejepeuxsortir,Madame/Monsieur?Tumedonnestonnuméro?Voilà.Merci!Jet’en
prie.
Jevoudraischanter.Vouspouvezrépéter,s’ilvousplait?Désolé,tunepeuxpas.
Пи та ње са est-ceque.
Кон ди ци о нал уч ти во сти (jevoudrais…).
 
(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
Bonanniversaire!Bonneannée!
Bonnefête!JoyeuxNoël!Bravo,trèsbien!Merci,àtoi/àvousaussi!
При де ви (bon,bonne). 
Уз вич не ре че ни це.
Пред ло зи (à).

(Интер)културнисадржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме 
и игре.
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ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,МЕ-

СТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
Monperroquets’appelleSimon.Ilestrougeetvert.Mapoupées’appelleLola.Ellealesyeux
noirs. Lechienestgrandetnoir.Monécoleestgrande.Ilestdequellecouleur?Ilyaunballon
rougeetdeuxballonsjaunes.
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta).
Опи сни при де ви.
Пре зен та ти ви (ilya).

(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Jevoudraisdujusd’orange,s’ilte/vousplait.J’aifaim/soif/chaud/froid.Brrrr!!!Non,merci,je
n’aipasfaim.Jesuiscontente.Ilestmalade.J’aimalàlatête.Bonappétit!
Кон ди ци о нал уч ти во сти (jevoudrais)
Не га ци ја (ne/n’...pas).
Пре зент гла го ла avoir.

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
Cettemaisonestgrande.Ilyaunchatdanslarue.Ilyaunlivresurlatable.Oùesttonballon?
Jesuisàl’école.Jevaisauzoo.
Нео д ре ђе ни члан (un,une,des).
Пред ло зи (dans,sous,sur).
Упит не ре чи (où)

(Интер)културнисадржаји:Култура становања: село, град.

ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
C’estmonballon.Cen’estpasmoncartable.C’esttarobe?Aquiestcestylo?J’aideuxfrères.Je
n’aipasdesœur.
Пре зен та ти ви (c’est,cesont).
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta).
Не га ци ја (ne/n’...pas).

(Интер)културнисадржаји:Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња 

Садржаји
D’accord.Jesuisd’accord.J’aimelechocolat/lamusique.J’aimedessiner/chanter.Tuaimesla
glace?C’estbon.Jen’aimepas.
Име ни це.
Од ре ђе ни члан (le,la,l’,les).
Пре зент фре квент них гла го ла.
Кон струк ци ја са ин фи ни ти вом (j’aimedessiner).
Не га ци ја (ne/n’...pas).

(Интер)културнисадржаји:
Храна и пиће.
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ШПАНСКИЈЕЗИК

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције САДРЖАЈИ

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед-
но став ни ја је зич ка сред ства;
– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња 
лич не при ро де и од го ва ра на њих;
– раз у ме крат ка и јед но став на упут ства и на ло-
ге и ре а гу је на њих;
– да је крат ка и јед но став на упут ства и на ло ге;
– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;
– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и ре а гу је 
на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе; 
– ис ка же и при хва ти за хвал ност и из ви ње ње на 
јед но ста ван на чин;
– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од-
го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;
– пре по зна и име ну је жи ва би ћа, пред ме те и 
ме ста из не по сред ног окру же ња;
– раз у ме јед но став не опи се жи вих би ћа, пред-
ме та и ме ста; 
– опи ше жи ва би ћа, пред ме те и ме ста ко ри сте-
ћи јед но став на је зич ка сред ства;
– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи сa не по-
сред ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма и 
ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња 
крат ким и јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о по ло жа ју у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве-
ште ња о по ло жа ју у про сто ру;
– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа-
ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/не по-
се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да је јед но став не ис ка зе ко ји ма се из-
ра жа ва при па да ње/не при па да ње, по се до ва ње/
не по се до ва ње; 
– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до-
па да ња/не до па да ња и ре а гу је на њих;
тражи мишљење и изражава допадање/недопа-
дање једноставним језичким средствима.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка, и слич но); ус по ста вља ње 
кон так та при су сре ту.

Садржаји
¡Hola!
¡Hola!¿Quétal?Bien,¿ytú?Bien,gracias.
¡Buenosdías!
¡Buenastardes!
¡Buenasnoches!
¡Hastaluego!

(Интер)културнисадржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила 
учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕСЕБЕ
ИДРУГИХ;ДАВАЊЕ

ОСНОВНИХИНФОРМА-
ЦИЈАОСЕБИ;ДАВАЊЕ
ИИТРАЖЕЊЕОСНОВ-
НИХИНФОРМАЦИЈАО

ДРУГИМА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них тек сто ва у ко ји ма се не ко пред ста вља; пред ста вља ње се бе 
и дру гих осо ба, при сут них и од сут них. 

Садржаји
Hola,soyMaría.¿Ytú?SoyNikola.Encantado.
¿Cómotellamas?¿Cuántosañostienes?MellamoMaría.Tengosieteaños.¿Ytú?
¿Quiénes?Esmiamigo/amiga/hermano/hermana/profesor/profesora.SellamaJovan.

Пре зент гла го лаserи tener 
При свој ни при де ви (mi,tu,mis,tus)
Упит не ре чи (quién,cómo), пи та ње cuántosaños
Основ ни бро је ви (1–10)
Пре зент нај фре квент ни јих пра вил них гла го ла

(Интер)културнисадржаји:Препознавање најосновнијих сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој земљи и земљама шпанског говорног подручја.

РАЗУМЕВАЊЕИДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХУПУТ-

СТАВАИНАЛОГА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих; да ва ње крат ких и јед но став них упут ста ва 
(ко му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче сни ци у на став ном про це-
су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
¡Adelante!
¿Quiénfalta?Estamostodos,¡québien!
Atrabajar.Empezamosconlaactividaduno.
¡Escuchadlacanción!Dibuja/hablacontuamigo.
Másdespacio/alto,porfavor.
¿Puedesrepetir?¿Listo?
Cantamosjuntos.
¡Excelente!Muybien.

За по вед ни на чин у по тврд ном об ли ку за дру го ли це јед ни не и мно жи не. 

(Интер)културнисадржаји:
Поштовање основних норми учтивости, дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВИРЕАГОВАЊЕ
НАПОЗИВЗАУЧЕШЋЕУ
ЗАЈЕДНИЧКОЈАКТИВ-

НОСТИ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку ак тив ност и ре а го ва ње на њих (по зив 
на ро ђен дан, игру, дру же ње...); упу ћи ва ње и при хва та ње/од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак-
тив ност, уз ко ри шће ње нај јед но став ни јих из ра за.

Садржаји
–¿Puedessalir?–Sí./Nopuedo.
–¿Jugamosalascartas?–Vale.
–¿Puedesveniramicumpleaños?–Sí.No,losiento.
Vamosalparque.

Гла гол poder+ ин фи ни тив за из ра жа ва ње по зи ва.
Не га ци ја.

(Интер)културнисадржаји:Прикладно прихватање и одбијање позива, прослава рођенда-
на, игре, забава и разонода.
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ИСКАЗИВАЊЕМОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИИИЗВИ-

ЊЕЊА

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, услу га или оба ве ште ње; да ва ње 
јед но став ног, усме ног од го во ра на ис ка за ну мол бу; из ра жа ва ње и при хва та ње мол би, за хвал-
но сти и из ви ње ња.

Садржаји
–¿Puedesrepetir?/¿Puederepetir?
–Sí.Claro.–Gracias./Muchasgracias.
–¿Puedoiralbaño?–Sí,claro.
–¿Puedotomaragua?–No,noahora.Mástarde.
–¿Puedoentrar?–Sí./No,losiento./No.Perdón.
–¿Meprestastugoma?–Sí./Sí,claro.

Гла гол poder за из ра жа ва ње мол бе 
 
(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан; 
ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку и упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки. 

Садржаји
¡Felizcumpleaños!¡Felizcumple!Gracias./Muchasgracias.
¡Felicesfiestas!Atitambién.
FelizNavidadyprósperoAñoNuevo.

(Интер)културнисадржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме 
и игре.

ОПИСИВАЊЕЖИВИХ
БИЋА,ПРЕДМЕТА,МЕ-

СТАИПОЈАВА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, пред ме та и ме ста у ко ји ма се по ја вљу ју 
ин фор ма ци је о спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, 
ди мен зи ја ма и оста лим нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них опи са 
жи вих би ћа, пред ме та и ме ста.

Садржаји
MigatosellamaRisko.Esungatoamarillo.Esmuygrande.
MipeluchesellamaPedro.Esunosoblanco.
¿Cómosellamatumuñeca?Esmuybonita.
Miescuelaesgrande.Tienetrespisos.Hayunpatiotambién.

Опи сни при де ви.
Пре зен та ти ви (hay). 

(Интер)културнисадржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја. 

ИСКАЗИВАЊЕПОТРЕБА,
ОСЕТАИОСЕЋАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе ћа њи ма; са оп шта ва ње сво јих по тре ба, 
осе та и осе ћа ња и (ем па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
–Tengohambre/sed…–Yotambién.¿Quieresunbocadillo/agua?–Sí,muchasgracias.
–Notengohambre/sed…–Yotampoco./Yosí.
–¡Quéfrío!/Tengofrío.–¿Cierrolaventana?–Sí,gracias.
–¿Tienesfrío/calor?–No,estoybien.
–¿Estásbien?–Sí,gracias./No,estoymal./Mesientomal.
Пре зент гла го лаestar, tener и querer

(Интер)културнисадржаји:
Правила учтиве комуникације.

ИСКАЗИВАЊЕПОЛОЖА-
ЈАУПРОСТОРУ

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван на чин опи су је по ло жај у про сто ру; 
усме но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о по ло жа ју у про сто ру.

Садржаји
–¿Dóndeestámipadre?¿Estáensuhabitación?–No,estáenelbaño.
–¿Dóndeestátuperro?–Estáeneljardín.
–¿Dóndeestálabiblioteca?–Estáenelprimerpiso.
Voyacasa.Estoyenlaescuela.

Од ре ђе ни члан.
Нај фре квент ни ји пред ло зи (нпр. a,en,sobre).
Ira,estaren. 

(Интер)културнисадржаји:Култура становања: село, град.
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ИЗРАЖАВАЊЕПРИПА-
ДАЊА/НЕПРИПАДАЊАИ
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕ-

ДОВАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња 
и по се до ва ња/не по се до ва ња и ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње при па да ња/не при па да-
ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Еsmifamilia.MihermanomenorsellamaPetar.Tiene3años.Mihermanaesmayor.Tiene10
años.SunombreesElena.
–¿Dequiénesestelibro?–Esmilibro.EsellibrodeMilica.
–¿Alguientieneunlápiz/bolígrafo/papelblanco?–Sí,yotengouno./No,losiento.

При свој ни при де ви (mi,tu,mis,tus).
Нео д ре ђе ни члан.
По ка зни при дев este,esta,estos,estas
Пи та ње dequiénes/son.

(Интер)културнисадржаји:Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕДОПАДА-
ЊА/НЕДОПАДАЊА

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње крат ких тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и 
ре а го ва ње на њих; усме но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња 

Садржаји
–¿Tegustaelchocolate?–Claro.
–Nomegustanloszumos.¿Ati,tegustan?–Sí,mucho./Amítampoco.
–Megustadibujar/nadar/cantar.Nomegustadormir.Nomegustaelnoticiero.

Гла гол gustar, по тврд ни и од рич ни об лик. 
Лич не за ме ни це amí,ati

(Интер)културнисадржаји:
Храна и пиће.

Кључ ни пој мо ви: ко му ни ка ци ја, ра но уче ње, је зич ка ак тив ност, је зич ке ком пе тен ци је и ин тер кул ту рал ност.

ТЕМАТСКЕОБЛАСТИУНАСТАВИСТРАНИХЈЕЗИКАЗАОСНОВНУШКОЛУ

Напомена:Те мат ске обла сти се про жи ма ју и исте су у сва че ти ри раз ре да пр вог ци клу са основ не шко ле. Ауто ри уџ бе ни ка и на став-
ни ци об ра ђу ју их у скла ду са зах те ви ма про гра ма, уз ра стом и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. 

1) Лич ни иден ти тет 
2) По ро ди ца и уже дру штве но окру же ње (при ја те љи, ком ши је, на став ни ци итд.) 
3) Ге о граф ске осо бе но сти
4) Ста но ва ње – фор ме, на ви ке 
5) Жи ви свет – при ро да, љу бим ци, очу ва ње жи вот не сре ди не 
6) Вре мен ско ис ку ство и до жи вљај вре ме на (про шлост – са да шњост – бу дућ ност) 
7) Шко ла и школ ски жи вот
8) Мла ди – жи вот де це и омла ди не
9) Здра вље и хи ги је на
10) Емо ци је (љу бав пре ма по ро ди ци, дру го ви ма)
11) Пре во зна сред ства 
12) Вре мен ске при ли ке 
13) Умет ност за де цу (на ро чи то мо дер на књи жев ност за де цу; при год не тра ди ци о нал не и мо дер не пе сме) 
14) Оби ча ји и тра ди ци ја, фол клор, про сла ве (ро ђен да ни, пра зни ци) 
15) Сло бод но вре ме – за ба ва, ра зо но да, хо би ји 
16) Ис хра на и га стро ном ске на ви ке 
17) Пу то ва ња 
18) Мо да и обла че ње 
19) Спорт 
20) Вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја, кон вен ци је по на ша ња и оп хо ђе ња 

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам пред ме та стра ни је зик у пр вом ци клу су основ не шко ле усме рен је на раз вој функ ци о нал них зна ња и за сно ван је на ко му-
ни ка тив но де фи ни са ним ис хо ди ма уче ња, од но сно ак тив но сти ма ко је уче ник успе шно ре а ли зу је ко ри сте ћи стра ни је зик. Је зич ке ак тив-
но сти слу ша ња, чи та ња, (раз)го во ра и пи са ња у про гра му по сма тра ју се ин те гра тив но, као не раз дво ји ве ком по нен те аутен тич не ко му-
ни ка ци је по је дин ца у би ло ко јој го вор ној за јед ни ци. По ла зе ћи од ис хо да, од но сно оно га што је уче ник у ста њу да оства ри у раз ли чи тим 
вр ста ма и ви до ви ма ко му ни ка ци је (усме не, пи са не, де ли мич но и оне не вер бал не), фор мал но и са др жин ски цен трал ну по зи ци ју про гра ма 
за у зи ма ју упра во ко му ни ка тив не функ ци је (нпр. по здра вља ње; пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва-
ње и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о дру ги ма; раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут ста ва и на ло га; по зив и ре а го ва ње на по зив за 
уче шће у за јед нич кој игри; ис ка зи ва ње мол би, зах те ва, за хвал но сти, пла но ва, на ме ра, са гла ша ва ња, про ти вље ња, до па да ња, не до па да ња, 
же ља, по тре ба и сл.). На осно ву ко му ни ка тив них функ ци ја де фи ни са не су је зич ке ак тив но сти по мо ћу ко јих се оне мо гу оства ри ти, а ко је 
укљу чу ју по сте пе но уса вр ша ва ње спо соб но сти раз у ме ва ња го во ра, раз у ме ва ња пи са ног тек ста (од тре ћег раз ре да), ин тер ак тив ног усме-
ног и пи са ног из ра жа ва ња. За хва љу ју ћи ци клич ној и кон ти ну ал ној кон цеп ци ји про гра ма, ко му ни ка тив не функ ци је се пре но се, усва ја ју и 
уве жба ва ју то ком чи та вог обра зов ног ци клу са, с ра сту ћим сте пе ном сло же но сти. Ис хо ди, ко му ни ка тив не функ ци је и је зич ке ак тив но сти 
де фи ни са ни су као оп ште лин гви стич ке ка те го ри је, и сто га су за све стра не је зи ке иден тич ни ис ка зи. Ка ко би се, ме ђу тим, ис хо ди, функ-
ци је и ак тив но сти опе ра ци о на ли зо ва ли, по ну ђе ни су и при ме ри ре а ли за ци је, и то за сва ки по је ди нач ни стра ни је зик. Њи ма се илу стру ју 
не ке од нај фре квент ни јих и уз ра сно нај а де кват ни јих мо гућ но сти за вер бал ну ре а ли за ци ју ко му ни ка тив них функ ци ја. 
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Ко му ни ка тив на на ста ва по сма тра је зик као сред ство ко му ни ка ци је. Сто га је и про грам усме рен ка ис хо ди ма ко ји ука зу ју на то шта је 
уче ник у про це су ко му ни ка ци је у ста њу да раз у ме и про ду ку је. Та бе лар ни при каз на став ни ка по сте пе но во ди од ис хо да и ко му ни ка тив не 
функ ци је као обла сти, пре ко ак тив но сти ко је у на ста ви оспо со бља ва ју уче ни ка да ко му ни ци ра и ко ри сти је зик у сва ко днев ном жи во ту, у 
при ват ном, јав ном или обра зов ном до ме ну. При ме на овог при сту па у на ста ви стра них је зи ка за сни ва се на на сто ја њи ма да се до след но 
спро во де и при ме њу ју сле де ћи ста во ви:

– циљ ни је зик упо тре бља ва се у учи о ни ци у до бро осми шље ним кон тек сти ма од ин те ре са за уче ни ке у ат мос фе ри за јед ни штва и 
ме ђу соб не са рад ње;

– го вор на став ни ка при ла го ђен је уз ра сту и зна њи ма уче ни ка;
– на став ник мо ра би ти си гу ран да је схва ће но зна че ње по ру ке, укљу чу ју ћи ње не кул ту ро ло шке и вас пит не еле мен те, као и еле мен те 

со ци ја ли за ци је;
– бит но је зна че ње је зич ке по ру ке;
– зна ња уче ни ка ме ре се ја сно од ре ђе ним ре ла тив ним кри те ри ју ми ма тач но сти и за то узор ни је из вор ни го вор ник;
– са ци љем да се уна пре ди ква ли тет и обим је зич ког ма те ри ја ла, на ста ва се за сни ва и на со ци јал ној ин тер ак ци ји; рад у учи о ни ци и 

ван ње спро во ди се пу тем груп ног или ин ди ви ду ал ног ре ша ва ња про бле ма, као и ре ша ва њем ма ње или ви ше сло же них за да та ка у ре ал-
ним и вир ту ел ним усло ви ма са ја сно од ре ђе ним кон тек стом, по ступ ком и ци љем;

– на став ник упу ћу је уче ни ке у за ко ни то сти усме ног и пи са ног (од тре ћег раз ре да) ко да и њи хо вог ме ђу соб ног од но са;
– сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се ин дук тив ном ме то дом кроз ра зно вр сне кон тек сту а ли зо ва не при ме ре у скла ду са ни во ом, а без 

де таљ них гра ма тич ких об ја шње ња, осим уко ли ко уче ни ци на њи ма не ин си сти ра ју, а њи хо во по зна ва ње се вред ну је и оце њу је на осно ву 
упо тре бе у од го ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту.

Ко му ни ка тив но-ин тер ак тив ни при ступ у на ста ви стра них је зи ка укљу чу је и сле де ће ка те го ри је:
– усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче ство ва ње у дру штве ном чи ну;
– по и ма ње про гра ма као ску па ди на мич них, за јед нич ки при пре мље них и при ла го ђе них за да та ка и ак тив но сти;
– на став ник тре ба да омо гу ћи при ступ но вим иде ја ма и њи хо во при хва та ње, као и кре и ра ње но вих иде ја;
– уче ни ци се по сма тра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче сни ци у дру штве ном чи ну;
– на став ни ма те ри ја ли пред ста вља ју је дан од из во ра ак тив но сти и мо ра ју би ти пра ће ни упо тре бом до дат них аутен тич них ма те ри ја ла;
– учи о ни ца је про стор ко ји је мо гу ће при ла го ђа ва ти по тре ба ма на ста ве из да на у дан;
– рад на про јек ту као за дат ку ко ји оства ру је ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма и под сти че раз вој ког ни тив них спо соб но сти уче ни ка 

(за па жа ње, ана ли за, за кљу чи ва ње итд.);
– за уво ђе ње но вог лек сич ког ма те ри ја ла ко ри сте се по зна те гра ма тич ке струк ту ре и обр ну то, а на ро чи то на ни жем уз ра сту тре ба ко-

ри сти ти ин тер на ци о на ли зме и ре чи ко је су им по зна те, као и ви зу а ли за ци ју као сред ство се ман ти за ци је.

Технике/активности

То ком ча са пре по ру чу је се ди на мич но сме њи ва ње тех ни ка/ак тив но сти ко је не би тре ба ло да тра ју ду же од 15 ми ну та.
Слу ша ње и ре а го ва ње на упут ства на став ни ка на стра ном је зи ку или са аудио-за пи са (слу шај, пи ши – од тре ћег раз ре да, по ве жи, од-

ре ди, про на ђи, али и ак тив но сти у ве зи са ра дом у учи о ни ци: на цр тај, исе ци, обој, отво ри/за тво ри све ску, итд.)
Рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ни-ди ја ло зи, игра по уло га ма, си му ла ци је итд.)
Ма ну ел не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них но ви на, по сте ра и сл.)
Ве жбе слу ша ња (пре ма упут стви ма на став ни ка или са аудио-за пи са по ве за ти пој мо ве, до да ти де ло ве сли ке, до пу ни ти ин фор ма ци је, 

се лек то ва ти тач не и не тач не ис ка зе, утвр ди ти хро но ло ги ју и сл.)
Игре при ме ре не уз ра сту и ди дак тич ком зах те ву (за за гре ва ње, раз ви ја ње па жње и кон цен тра ци је, ја ча ње мо ти ва ци је, уво ђе ње но ве 

је зич ке гра ђе или пак утвр ђи ва ње).
Кла си ра ње и упо ре ђи ва ње (по ко ли чи ни, об ли ку, бо ји, го ди шњим до би ма, во лим/не во лим, ком па ра ци је...).
Ре ша ва ње „те ку ћих про бле ма” у раз ре ду, тј. до го во ри и ми ни-про јек ти.
„Пре во ђе ње” ис ка за у гест и ге ста у ис каз.
За јед нич ко пра вље ње илу стро ва них и пи са них (од тре ћег раз ре да) ма те ри ја ла (пла ни ра ње раз ли чи тих ак тив но сти, из ве штај/днев-

ник са пу то ва ња, ре клам ни пла кат, про грам при ред бе или не ке дру ге ма ни фе ста ци је).

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ И УВЕ ЖБА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИЧ КИХ ВЕ ШТИ НА  
У ПР ВОМ И У ДРУ ГОМ РАЗ РЕ ДУ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Пред но сти на ста ве стра ног је зи ка у пр вом и дру гом раз ре ду основ не шко ле у ве зи су са спе ци фич но сти ма усва ја ња је зи ка на ра-
ном уз ра сту. Основ на ка рак те ри сти ка ра ног уче ња ни је ана ли тич ко уче ње, већ усва ја ње је зи ка на сли чан на чин на ко ји се усва ја ма тер њи 
је зик – де те стра ни је зик ко ри сти ис кљу чи во у ко му ни ка ци ји и у си ту а ци ја ма ко је су бли ске ње го вим ин те ре со ва њи ма. Ви ше стру ке су 
пред но сти уче ња је зи ка у овом уз ра сту (Ти то не 1989)1: 

– не у ро фи зи о ло шке: из у зет на пла стич ност мо зга омо гу ћа ва лак ше усва ја ње фо нет ских еле ме на та, ак цен та, из го во ра, ин то на ци је, 
као и син так сич ких обра за ца; 

– пси хо ло шке: код уче ни ка се раз ви ја мо ти ва ци ја бу ду ћи да не осе ћа страх од гре шке при ли ком упо тре бе но вог је зи ка, ла ко при хва та 
игру и спрем ни је из ла же пред гру пом; 

– обра зов не: уче ње стра ног је зи ка по зи тив но ути че на ког ни тив ни раз вој де те та и при хва та ње дру гог и дру га чи јег. 
Ра ни ји по че так уче ња стра ног је зи ка отва ра пут за до сти за ње ви ших ни воа је зич ке ком пе тен ци је и раз ви ја ње ви ше је зич но сти, ко ји 

су ре ле вант ни за да ље шко ло ва ње и про фе си о нал ни жи вот. 
С об зи ром на то да се ис хо ди опе ра ци о на ли зу ју пре ко је зич ких ак тив но сти у ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма, ва жно је да се оне у на-

ста ви стра них је зи ка пер ма нент но и исто вре ме но уве жба ва ју. Са мо та ко уче ни ци мо гу да стек ну је зич ке ком пе тен ци је ко је су у скла ду са 
за да тим ци љем.

По што је про грам уче ња стра ног је зи ка у пр вом и дру гом раз ре ду основ не шко ле рас те ре ћен пи са ња и чи та ња, као и екс пли цит них 
об ја шње ња гра ма тич ких пра ви ла, ово је дра го цен пе ри од за под сти ца ње и на ви ка ва ње уче ни ка да у сва ко днев ним си ту а ци ја ма у учи о ни-
ци и ван ње спон та но при ме њу ју на у че не ре чи и из ра зе у од го ва ра ју ћим си ту а ци ја ма усме не ко му ни ка ци је (нпр. по здра вља ње на став ни ка 
–––––––––
1 Titone, R. (1989). On the bilingual person. Otawa, Canadian Society for Italian Studies.
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на стра ном је зи ку у учи о ни ци, али и ван ње). Та кво спон та но ус по ста вља ње кон так та по ма же уче ни ци ма да се осло бо де го вор них бло ка-
да ко је мо гу на ста ти из ван усло ва си му ли ра них у учи о ни ци, при су сре ту са ли ци ма са дру гог го вор ног под руч ја. То ће, та ко ђе, пру жи ти 
и број не при ли ке уче ни ци ма да екс пе ри мен ти шу са упо тре бом је зи ка, рас те ре ће ни стра ха од не у спе ха у ко му ни ка ци ји. Због све га то га 
по треб но је ин си сти ра ти на та квом мо де лу ко му ни ка ци је од са мог по чет ка, јер уко ли ко се уче ни ци на вик ну на дру га чи ји мо дел, тј. ис-
кљу чи ву при ме ну ма тер њег је зи ка при ли ком ус по ста вља ња кон так та и ко му ни ка ци је са на став ни ком или вр шња ком, то ће ка сни је би ти 
мно го те же про ме ни ти.

Сле де ћи ко рак, на ко јем та ко ђе тре ба ин си сти ра ти од са мог по чет ка уче ња стра ног је зи ка, је сте та ко зва ни „је зик учи о ни це”. Сва 
крат ка и јед но став на упут ства у на ста ви ко ја се че сто по на вља ју тре ба да бу ду на стра ном је зи ку уз оба ве зну од го ва ра ју ћу ге сти ку ла ци ју 
(ако нпр. на став ник ка же слушај, по жељ но је да по ка же ту ак тив ност ста вља ју ћи ру ку иза уха). Не ка упут ства на став ник у по чет ку мо же 
да из го ва ра па ра лел но на стра ном и на ма тер њем је зи ку са тен ден ци јом да по сте пе но из о ста вља ма тер њи је зик, пра те ћи да ли уче ни ци 
пре по зна ју њи хо во зна че ње на стра ном је зи ку.

По ред ових спон та них об ли ка уче ња по треб но је уве сти и је зич ке са др жа је ко ји ни су део уоби ча је не ин тер ак ци је на ча су. За ова кве 
об ли ке уче ња по треб но је ко ри сти ти пред ме те и би ћа из не по сред ног окру же ња, сли ке из на став них ма те ри ја ла, кар ти це, по сте ре и све 
дру ге рас по ло жи ве ма те ри ја ле. За њи хо во са вла да ва ње по треб но је ин си сти ра ти на за јед нич ким груп ним ко му ни ка тив ним ак тив но сти ма. 
На овом уз ра сту се пре по ру чу ју и ак тив но сти усме не ре про дук ци је и кон тро ли са не про дук ци је бу ду ћи да су у пи та њу са др жа ји ко ји не 
пред ста вља ју „је зик учи о ни це” и не по на вља ју се сва ког ча са. На тај на чин се уче ни ци ма омо гу ћа ва ве ћи број по на вља ња ра ди лак шег и 
бр жег ме мо ри са ња и сти ца ња по уз да ња за са мо стал но ко ри шће ње је зи ка. У том сми слу, по жељ не су ве жбе го вор не про дук ци је са ма лим 
ва ри ја ци ја ма мо де ла у ко ји ма се ме ња ју и ком би ну ју лек сич ки и гра ма тич ки са др жа ји уз по сте пе но усло жња ва ње. Та ко ђе се под сти че ин-
тер ак ци ја са дру гим уче ни ци ма, ко ја се мо же, као бла ги вид ме ди ја ци је, ре а ли зо ва ти да ва њем упут ста ва на ма тер њем је зи ку (нпр. пи тај 
дру га или дру га ри цу ка ко се зо ве и ко ли ко го ди на има, шта во ли/не во ли да је де, итд; од го во ри на пи та ња дру га/дру га ри це),или уво ђе-
њем по кре та као не вер бал ног сред ства ко му ни ка ци је.

По треб но је оспо со би ти уче ни ке за ко му ни ка тив не функ ци је на ве де не у про гра му за да ти ни во уче ња, при че му пред ло же ни је зич ки 
са др жа ји слу же као пре по ру ка и мо гу би ти за ме ње ни слич ним са др жа ји ма или про ши ри ва ни у скла ду са рас по ло жи вим на став ним ма те-
ри ја лом, као и по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка.

Ва жно је да има мо на уму да је, упр кос по чет ном ен ту зи ја зму са ко јим уче ни ци ула зе у про цес уче ња стра ног је зи ка у основ ној шко-
ли, њи ма то ипак још је дан у ни зу оба ве зних пред ме та. Сто га се, на овом ни воу, не мо же оче ки ва ти да они са ми, спон та но, раз ви ју ин те-
ре со ва ње и ен ту зи ја зам за уче ње стра ног је зи ка. Нео п ход но је при ли ком пла ни ра ња ак тив но сти има ти у ви ду уз раст уче ни ка и њи хо ве 
ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке. Не ки уче ни ци су ин тро верт ни, не ки екс тро верт ни, уче раз ли чи том бр зи ном и на раз ли чи те на чи не – свим 
чу ли ма, има ју раз ли чи те по тре бе и ин те ре со ва ња. Ве ћи на уче ни ка на том уз ра сту има про блем са па жњом, кон цен тра ци јом и пам ће њем 
то ком 45 ми ну та. Сто га је упут но да час поч не не ком крат ком игром за гре ва ња ко ја би по зи тив но ути ца ла на раз ви ја ње спо соб но сти па-
жње, кон цен тра ци је и пам ће ња, као и да се ак тив но сти сме њу ју од го ва ра ју ћим ло гич ним ре до сле дом и да тра ју од 5 до 15 ми ну та. 

ПРЕ ЗЕН ТО ВА ЊЕ И УВЕ ЖБА ВА ЊЕ СА ДР ЖА ЈА

С об зи ром на раз ли чи те сти ло ве уче ња, ра зно вр сност ак тив но сти кључ на је реч за пре зен то ва ње но ве лек сич ке гра ђе. Ва жно је да 
ува жа ва мо пред зна ња уче ни ка, јер нам она мо гу би ти до бра осно ва за рад и лак ше раз у ме ва ње те ме. 

Визуелнанаставнасредства (кар ти це, по сте ри, ствар ни пред ме ти из не по сред ног окру же ња, ка ко је у оп штим смер ни ца ма већ на-
по ме ну то) иде ал на су за уво ђе ње и уве жба ва ње во ка бу ла ра. Ка да се уче ни ци ма по ка же од ре ђе ни по јам – ка да га ви де, ва жно је да не ко ли-
ко пу та чу ју ка ко се реч из го ва ра и да је тек на кра ју из го во ре. Хор ско по на вља ње ко ри сно је за осе ћај си гур но сти уче ни ка јер ни је јав но 
екс по ни ран, а страх од исме ва ња (ко ји је на том уз ра сту не рет ко при су тан) све ден је на ми ни мум. 

Пантомима (као вр ста драм ских тех ни ка), као и ме то да пот пу ног фи зич ког од го во ра, ве о ма су оми ље не и ефи ка сне, не са мо на 
овом уз ра сту већ и ка сни је. На ро чи то су по год не за уче ни ке ки не сте тич ког сти ла уче ња (пре во ђе ње из го во ре не ре чи у по крет и обр ну то). 
Ове тех ни ке су по год не за уво ђе ње и уве жба ва ње свих вр ста ре чи: име ни це – де ло ви те ла, жи во ти ње, играч ке..; гла го ли – уста ти, се сти, 
по ди ћи, спу сти ти не ки пред мет…; при де ви за опи си ва ње ста ња и осе ћа ња – сре ћан, ту жан, гла дан, же дан…

Одговарајућиконтекст (при че у сли ка ма, пе сме, игре и сл.) бит на је прет по став ка успе шног усва ја ња во ка бу ла ра, као и је зи ка уоп-
ште. Усва ја ње лек си ке би ће уто ли ко ефи ка сни је уко ли ко се оства ру је у ја сном си ту а ци о ном кон тек сту. При ме ра ра ди, ако се усва ја ју ре чи 
ко је се од но се на свет жи во ти ња, мо гу ће је ор га ни зо ва ти ствар ни, си му ли ра ни или вир ту ел ни оби ла зак зо о ло шког вр та. Тре ба во ди ти ра-
чу на о то ме да су уче ни ци, то ком јед ног школ ског ча са, у ста њу да усво је 5 до 7 но вих ре чи. 

Дијалошкимодели (као осно ва за „ими ти ра ње”) ве о ма су ефи ка сни за раз ви ја ње го во ра. У не до стат ку спон та не ко му ни ка ци је ме ђу 
уче ни ци ма на став ник мо же да ко ри сти лут ке – обич не пли ша не, пра вље не од ча ра па или па пи ра – и та ко на пра ви од го ва ра ју ћи ди ја ло шки 
мо дел. На став ник се мо же обра ћа ти уче ни ци ма са лут ком ко ја пи та. Уче ни ци ће вр ло бр зо и ла ко мо ћи да да ју од го вор, али и да по ста ве 
пи та ња. На рав но, по треб но је обез бе ди ти од го ва ра ју ћи кон текст ко ји ће и сти дљи ви јим уче ни ци ма омо гу ћи ти да се охра бре и про го во ре.

Пројектнеактивности по ве ћа ва ју мо ти ва ци ју, јер пру жа ју из бор уче ни ци ма да од го вор но у па ру или у гру пи ре ша ва ју за да так на свој 
на чин у до го во ру са дру ги ма, раз ви ја ју ћи и ја ча ју ћи од ре ђе не со ци јал не ком пе тен ци је. Про је кат је по го дан за рад у оде ље њи ма ме шо ви тог 
са ста ва, има лич ни пе чат, под сти че ко о пе ра тив ни рад и за вр ша ва се увек не ком вр стом пре зен та ци је ка ко ре зул та та, та ко и про це са ра да.

Драмскеактивности омо гу ћа ва ју уче ни ци ма да ко ри сте је зик у од го ва ра ју ћем кон тек сту и та ко „ожи вља ва ју” ње го ву упо тре бу. 
Њи хов по тен ци јал огле да се, из ме ђу оста лог, и у то ме што:

– уче ни ци не са мо да уче стра ни је зик на за ба ван на чин, већ кроз ин тер ак ци ју и раз ли чи те уло ге ко је пре у зи ма ју са гле да ва ју ства ри 
из раз ли чи тих угло ва (што до при но си раз во ју кри тич ког и ди вер гент ног ми шље ња);

– уче ни ци са ра ђу ју и усва ја ју је зик кроз сми сле ну ин тер ак ци ју на циљ ном је зи ку и раз ви ја ју све по треб не ве шти не – ког ни тив не, 
ко му ни ка тив не и со ци јал не;

– сви мо гу да уче ству ју – сва ко до би ја уло гу ко ју мо же да „из не се” те су за то по год не за рад у оде ље њи ма ме шо ви тог са ста ва;
– од го ва ра ју свим сти ло ви ма уче ња – ви зу ел ни ви де, ауди тив ни чу ју, ки не сте тич ни се из ра жа ва ју кроз по крет;
– по ди жу мо ти ва ци ју и са мо по у зда ње;
– ори јен ти са не су на уче ни ка – на став ник има ма ње до ми нант ну уло гу;
– раз ви ја ју ма шту и кре а тив ност код уче ни ка. 
По жељ но је да се драм ске ак тив но сти по пут игра ња уло га, ми ни ске че ва, лут кар ских ми ни пред ста ва, им про ви за ци ја и при ча из 

ствар ног жи во та што ви ше ко ри сте у на ста ви, не са мо на овом уз ра сту, већ и ка сни је.
Читањеиписањесу нео ба ве зне ак тив но сти у дру гом раз ре ду.С об зи ром на то да се ла ти нич но пи смо уво ди у на ста ву срп ског је зи-

ка у дру гом по лу го ди шту дру гог раз ре да, ини ци јал но пи са ње и чи та ње мо же се по ну ди ти као оп ци ја са мо за уче ни ке ко ји то же ле и зна ју, 
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на еле мен тар ном ни воу (чи та ње по је ди нач них ре чи и јед но став них ре че ни ца, до пу ња ва ње ре чи сло вом и слич но, ни по што са мо стал но 
пи са ње и дик та ти). Ова ак тив ност се не оце њу је и на ча су има спо ред ну уло гу. 

Социокултурнукомпетенцију, као скуп зна ња о све ту уоп ште, слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу кул тур них и ко му ни ка тив них 
мо де ла соп стве не го вор не за јед ни це и за јед ни це/за јед ни ца чи ји се је зик учи, тре ба уво ди ти од са мог по чет ка уче ња стра ног је зи ка на нај-
ни жем уз ра сном ни воу, јер су та зна ња по треб на за ком пе тент ну, успе шну ко му ни ка ци ју у кон крет ним ко му ни ка тив ним ак тив но сти ма на 
циљ ном је зи ку. 

По се бан аспект со ци о кул тур не ком пе тен ци је пред ста вља интеркултурнакомпетенција, ко ја под ра зу ме ва раз вој све сти о дру гом и 
дру га чи јем, по зна ва ње и раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу све то ва, од но сно го вор них за јед ни ца, у ко ји ма се уче ник кре ће. Ин тер-
кул тур на ком пе тен ци ја под ра зу ме ва и раз ви ја ње то ле ран ци је и по зи тив ног ста ва пре ма ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним ка рак те ри сти ка ма 
го вор ни ка дру гих је зи ка, при пад ни ка дру гих кул ту ра ко је се у ма њој или ве ћој ме ри раз ли ку ју од ње го ве соп стве не. Да кле, по сте пе ним 
уво ђе њем со ци о кул тур них са др жа ја на нај ни жем ни воу (по здра вља ње, пе ва ње при год них пра знич них пе са ма и сл.) до при но си се раз во ју 
ин тер кул тур не лич но сти, кроз ја ча ње све сти о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ње спо соб но сти за ин те гри са ње ин тер кул тур них 
ис ку ста ва у соп стве ни кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

Граматичкисадржајисе на овом уз ра сном ни воу не об ра ђу ју екс пли цит но. Гра ма тич ке по ја ве тре ба по сма тра ти са функ ци о нал-
ног аспек та (при ме њу ју ћи еле мен те гра ма ти ке ко ји су нео п ход ни за успе шно оства ри ва ње ко му ни ка тив не функ ци је). У про це су на ста ве 
стра ног је зи ка тре ба те жи ти то ме да се гра ма ти ка усва ја пу тем је зич ких ак тив но сти слу ша ња и го во ра, пре ма ја сно утвр ђе ним ци ље ви ма, 
ис хо ди ма и стан дар ди ма на ста ве стра них је зи ка.

Глав ни циљ на ста ве стра ног је зи ка је сте раз ви ја ње ко му ни ка тив не ком пе тен ци је на од ре ђе ном је зич ком ни воу, у скла ду са ста ту сом 
је зи ка и го ди ном уче ња. 

На зив пред ме та МАТЕМАТИКА
Циљ Циљ уче ња пред ме та математика је да уче ник, овла да ва ју ћи ма те ма тич ким кон цеп ти ма, зна њи ма и ве шти на ма, раз ви је осно ве ап стракт ног и 

кри тич ког ми шље ња, по зи тив не ста во ве пре ма ма те ма ти ци, спо соб ност ко му ни ка ци је ма те ма тич ким је зи ком и пи смом и при ме ни сте че на зна ња и 
ве шти не у да љем шко ло ва њу и ре ша ва њу про бле ма из сва ко днев ног жи во та, као и да фор ми ра основ за да љи раз вој ма те ма тич ких пој мо ва.

Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 180часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

− од ре ди ме ђу соб ни по ло жај пред ме та и би ћа 
и њи хов по ло жај у од но су на тло;
− упо ре ди пред ме те и би ћа по ве ли чи ни;
− уочи и име ну је ге о ме триј ске об ли ке пред ме-
та из не по сред не око ли не; 
− име ну је ге о ме триј ска те ла и фи гу ре;
− гру пи ше пред ме те и би ћа са за јед нич ким 
свој ством;
− сло жи/раз ло жи фи гу ру ко ја се са сто ји од 
по зна тих об ли ка;
− раз ли ку је: кри ву, пра ву, из ло мље ну, за тво ре-
ну и отво ре ну ли ни ју;
− цр та пра ву ли ни ју и дуж по мо ћу ле њи ра; 
− бро ји уна пред и уна зад и са пре ско ком; 
− про чи та, за пи ше, упо ре ди и уре ди бро је ве 
пр ве сто ти не и при ка же их на бро јев ној пра вој;
− ко ри сти ред не бро је ве;
− раз ли ку је пар не и не пар не бро је ве, од ре ди 
нај ве ћи и нај ма њи број, прет ход ни ка и след-
бе ни ка; 
− ко ри сти пој мо ве: са би рак, збир, ума ње ник, 
ума њи лац, раз ли ка;
− са би ра и од у зи ма два јед но ци фре на бро ја не 
за пи су ју ћи по сту пак; 
− са би ра и од у зи ма до 100 без пре ла за пре ко 
де се ти це; 
− ра ста ви број на са бир ке и при ме ни за ме ну 
ме ста и здру жи ва ње са би ра ка ра ди лак шег 
ра чу на ња;
− ре ши тек сту ал ни за да так са јед ном опе ра-
ци јом;
− раз ли ку је нов ча не апо е не до 100 ди на ра и 
упо ре ди њи хо ву вред ност;
− уочи пра ви ло и од ре ди сле де ћи члан за по че-
тог ни за;
− про чи та и ко ри сти по дат ке са јед но став ни јег 
сту бич ног и сли ков ног ди ја гра ма или та бе ле;
− из ме ри ду жи ну за да том, не стан дард ном 
је ди ни цом ме ре;
− пре сли ка тач ке и фи гу ре у ква драт ној мре жи 
на осно ву за да тог упут ства.

ГЕОМЕТРИЈА

ПОЛОЖАЈ,ВЕЛИЧИНА
ИОБЛИКПРЕДМЕТА

Про стор не ре ла ци је. 
Ве ли чи на пред ме та и би ћа.
Ге о ме триј ска те ла: лоп та, коц ка, ква дар, ва љак, пи ра ми да и ку па.
Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и троугао.

ЛИНИЈЕ
Права, крива и изломљена линија.
Затворена и отворена линија.
Тачка и линија. Дуж.

БРОЈЕВИ

Бројање, писање и читање бројева.
Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и приказивање на бројевној 
правој.
Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза преко десетице и приказ-
ивање на бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог броја у једнакостима с једном операцијом.
Динар, кованице и новчанице до 100 динара.

МЕРЕЊЕИМЕРЕ

Мерење дужине нестандардним јединицама мере.

Кључ ни пој мо ви: од но си у про сто ру, ге о ме триј ски об ли ци, број, са би ра ње и од у зи ма ње и ме ре ње.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред лог бро ја ча со ва по те ма ма (уку пан број ча со ва за те му, број ча со ва 
за об ра ду но вог гра ди ва + број ча со ва за утвр ђи ва ње, уве жба ва ње и си сте ма ти за ци ју гра ди ва). При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
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на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве жба-
ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја гра ди ва), во де ћи ра чу на о ци љу пред ме та и ис хо ди ма.

Ге о ме три ја (27; 11 + 16)
Бро је ви (146; 57 + 89)
Mерење и ме ре (7; 3 + 4)
Пред ло же ни ре до след ре а ли за ци је те ма:
1. Ге о ме три ја – По ло жај, ве ли чи на и об лик пред ме та;
2. Бро је ви – При род ни бро је ви до 10 и ну ла, са би ра ње и од у зи ма ње до 10;
3. Ге о ме три ја – Ли ни је;
4. Бро је ви – При род ни бро је ви до 20, са би ра ње и од у зи ма ње до 20;
5. Mерење и ме ре;
6. Бро је ви – При род ни бро је ви до 100, са би ра ње и од у зи ма ње до 100 (без пре ла ска де се ти це).
Пред ло же на по де ла те ма и ре до след ре а ли за ци је ни су оба ве зни за на став ни ке, већ са мо пред ста вља ју је дан од мо гу ћих мо де ла. Ова-

кав пред лог је дат због то га што је по жељ но ком би но ва ти ал ге бар ске и ге о ме триј ске са др жа је.
Осно ва за пи са ње ис хо да и из бор са др жа ја је чи ње ни ца да се уче њем ма те ма ти ке уче ни ци оспо со бља ва ју за: ре ша ва ње ра зно вр сних 

прак тич них и те о риј ских про бле ма, ко му ни ка ци ју ма те ма тич ким је зи ком, ма те ма тич ко ре зо но ва ње и до но ше ње за кљу ча ка и од лу ка. Сам 
про цес уче ња ма те ма ти ке има сво је по себ но сти ко је се огле да ју у бро ју го ди на из у ча ва ња и не дељ ног бро ја ча со ва пред ме та и нео п ход но-
сти кон ти ну и ра ног сти ца ња и по ве зи ва ња зна ња.

Са др жа ји про гра ма пред ме та ма те ма ти ке пред ста вља ју осно ву за оства ри ва ње ис хо да, јер je њи ма об у хва ће но све оно што уче ник 
тре ба да из гра ди на ни воу зна ња.

На став ни ци у сво јој сва ко днев ној на став ној прак си, тре ба да се осла ња ју на ис хо де, јер они ука зу ју шта је оно за шта уче ни ци тре-
ба да бу ду оспо со бље ни то ком уче ња пред ме та у јед ној школ ској го ди ни. Оства ри ва њем ис хо да, уче ни ци усва ја ју основ не ма те ма тич ке 
кон цеп те, овла да ва ју основ ним ма те ма тич ким про це си ма и ве шти на ма, оспо со бља ва ју се за при ме ну ма те ма тич ких зна ња и ве шти на и 
ко му ни ка ци ју ма те ма тич ким је зи ком. Кроз ис хо де се омо гу ћа ва оства ри ва ње обра зов них стан дар да и ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја као 
што су ко му ни ка ци ја, ди ги тал на ком пе тен ци ја, рад са по да ци ма и ин фор ма ци ја ма, ре ша ва ње про бле ма, са рад ња и ком пе тен ци ја за це ло-
жи вот но уче ње.

При об ра ди но вих са др жа ја тре ба се осла ња ти на по сто је ће ис ку ство и зна ње уче ни ка, и на сто ја ти, да уче ни ци са мо стал но из во де 
за кључ ке. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор га ни за тор на став ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва ак тив ност уче ни ка. 
Уче ни ке тре ба упу ћи ва ти да ко ри сте уџ бе ник и дру ге из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла трај ни ја и ши ра, а уче ни ци оспо со бље ни 
за при ме ну у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка. 

При ли ком пла ни ра ња на ста ве, тре ба има ти у ви ду да, у овом уз ра сту, раз ли чи те игро ли ке ак тив но сти у функ ци ји са зна ва ња и уче-
ња мо гу би ти до дат на мо ти ва ци ја за усва ја ње ма те ма тич ких са др жа ја. Игра је основ на ак тив ност и кон текст ма те ма тич ког са зна ња у 
пред школ ском пе ри о ду. По ла ском у шко лу код пр ва ка не не ста је по тре ба за игром. Због то га је ва жно да се у пр вом ци клу су, а по себ но 
у пр вом раз ре ду, де ци омо гу ћи да раз ви ја ју ма те ма тич ко ми шље ње у кон тек сту игро ли ких ак тив но сти. По ред то га, игро ли ке ак тив но сти 
зна чај но до при но се раз ви ја њу ин те ре со ва ња за ма те ма ти ку и по зи тив ног ста ва пре ма ма те ма ти ци.

На ча со ви ма тре ба ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об ли ке ра да, што до при но си ве ћој ефи ка сно сти на став ног про це са, под сти че 
ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни ин те ре сант ни јом и функ ци о нал ни јом. 

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА

Положај,величинаиобликпредмета

Раз вој опа жа ња про сто ра под ра зу ме ва уоча ва ње пред ме та и би ћа у окру же њу и њи хо вих ме ђу соб них од но са. Осно ву са зна ња чи ни 
по сма тра ње и кла си фи ка ци ја об ли ка на осно ву уоче них осо би на. Ме ђу соб ни од но си пред ме та у про сто ру ис ка за ни про стор ним ре ла ци ја-
ма из гра ђу ју се по сма тра њем раз ли чи тих пред ме та у про сто ру, ма ни пу ли са њем објек ти ма (прак тич на про стор на оријeнтација), име но ва-
њем и ми са о ним из два ја њем уоче них од но са. 

По ло жај пред ме та и би ћа – Уче ни ци упо ре ђу ју пред ме те по по ло жа ју (ис пред, иза; ис под, из над; го ре, до ле; у, на, ван; из ме ђу, ле во, 
де сно; са исте стра не, са су прот них стра на; ус прав но, во до рав но). Про стор не ре ла ци је уче ни ци усва ја ју у од но су на себe, у од но су на 
дру га би ћа и пред ме те (уз ро та ци је тј. окре та ње) и у од но су на тло. Уоча ва ју се и ис ти чу ме ђу соб но су прот ни од но си: ис пред–иза, ис-
под–из над, го ре–до ле, ле во–де сно, са исте стра не – са су прот них стра на. Игро ли ке ак тив но сти тре ба ко ри сти ти у ци љу уоча ва ња од но са 
и уве жба ва ња прак тич не ори јен та ци је уче ни ка у про сто ру, на ма пи и у та бе ли.

Ве ли чи на пред ме та и би ћа – У де лу ко ји се од но си на упо ре ђи ва ње пред ме та пре ма ду жи ни, ви си ни и ши ри ни, циљ је да уче ни ци 
овла да ју упо тре бом ре чи ко ји ма се из ра жа ва ју ре ла циј ски од но си из ме ђу пред ме та, од но сно би ћа: кра ће – ду же, ни же – ви ше и уже – ши-
ре. По ре ђе ње/про це на се вр ши „од о ка”’ или упо ре ђи ва њем ре ал них пред ме та (олов ка, ле њир и слич но). Ва жно је ука за ти на по ве за ност 
од го ва ра ју ћих ре ла ци ја (нпр. олов ка је ду жа од гу ми це, а гу ми ца је кра ћа од олов ке). По ред то га, тре ба упо ре ђи ва ти и ви ше пред ме та 
(нпр. од ре ђи ва ње нај ши рег пред ме та).

Об лик пред ме та – По чет но ге о ме триј ско са зна ње за сни ва се на си сте мат ском по сма тра њу и опи си ва њу пред ме та у окру же њу и на 
сли ков ном при ка зу, ис ти ца њем њи хо вих свој ста ва, об ли ка, си ме трич но сти, ве ли чи не и по ло жа ја. Уоча ва ње слич но сти и раз ли ка омо гу-
ћа ва кла си фи ка ци ју обје ка та. Уче ни ци про пе дев тич ки упо зна ју ге о ме триј ска те ла и фи гу ре. На по чет ку уве сти об ли ке ко ји су уче ни ци ма 
тог уз ра ста нај бли жи и по зна ти из сва ко днев ног жи во та: об лик лоп те и коц ке, за тим ква дра и ваљ ка, и на кра ју пи ра ми де и ку пе. Тре ба ко-
ри сти ти очи глед на на став на сред ства: играч ке, пред ме те ко ји се на ла зе у учи о ни ци и слич но (нпр. лоп та и коц ка за игру, гу ми ца, сун ђер, 
кре да, фло ма стер). Уоча ва њем стра на тро ди мен зи о нал них пред ме та уве сти об ли ке ква дра та, пра во у га о ни ка, кру га и тро у гла. Ова квим 
при сту пом, уче ни ци пр во упо зна ју об ли ке ко ји су им бли ски и по зна ти, ко ји се на ла зе у њи хо вом окру же њу и по сте пе но се, као де ло ви 
прет ход но упо зна тих об ли ка, уво де но ви об ли ци.

Ко ри сне су прак тич на ма ни пу ла ци ја (мо де ло ва ње, сец ка ње, ле пље ње, пре кла па ње фи гу ра) и ак тив но сти цр та ња ге о ме триј ских фи-
гу ра ко ри шће њем ша бло на (нпр. ле њир са ге о ме триј ским об ли ци ма) и сло бод ном ру ком по мо ћу ква драт не или тач ка сте мре же.

При ме ри ак тив но сти за оства ри ва ње по је ди них ис хо да
1. Опи си ва ње по ло жа ја објек та у од но су на ви ше дру гих обје ка та у сло же ни јој ре а ли стич ној си ту а ци ји на сли ци или у та бе ли.
2. Опи си ва ње ре до сле да обје ка та у да том ни зу по сма тра ном из раз ли чи тих по зи ци ја, нпр. на во ђе ње обје ка та од по след њег до пр вог 

у ни зу. 
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3. Опи си ва ње на ма пи (у ла ви рин ту) пу та ње од јед не до дру ге тач ке, уцр та ва ње пу та ње на ма пи (у ла ви рин ту) или пре ла же ње пу та 
од јед не до дру ге по зи ци је пре ма упут ству.

4. Пра вље ње мо де ла ге о ме триј ске фи гу ре од слам чи ца или мо де ла ге о ме триј ског те ла по мо ћу шта пи ћа и ку гли ца од пла сте ли на. 
5. Са ста вља ње од ре ђе не фи гу ре од за да тих де ло ва (тан грам). 
6. До пу ња ва ње фи гу ре де лом ко ји не до ста је. 
7. Из два ја ње пред ме та са од ре ђе ним свој ством из ко лек ци је пред ме та.
8. Пре кри ва ње за да те фи гу ре у рав ни пло чи ца ма ква драт ног, пра во у га о ног и тро у га о ног об ли ка (без пре кла па ња и шу пљи на).
9. От кри ва ње сле де ћег чла на ни за са ста вље ног од ге о ме триј ских об ли ка, уз об ја шње ње ка ко се до шло до за кључ ка.

Линије

Пра ве и кри ве ли ни је тре ба уве сти као ли ни је ко ји ма су оиви че ни уве де ни ге о ме триј ски об ли ци, а за тим про ши ри ти на пој мо ве 
отво ре не и за тво ре не кри ве ли ни је и из ло мље не ли ни је. Тач ку тре ба уве сти као пре сек две ли ни је, а дуж као део пра ве ли ни је огра ни чен 
са две тач ке. За обе ле жа ва ње та ча ка тре ба ко ри сти ти сло ва А, Е, О, Т, М и Ј. Уче ни ке тре ба на у чи ти да раз ли ку ју и цр та ју кри ву, пра ву, 
из ло мље ну, за тво ре ну и отво ре ну ли ни ју, уоче уну тра шњу и спо ља шњу област огра ни че ну за тво ре ном ли ни јом.

Као мо дел за пра ве и кри ве ли ни је (отво ре не и за тво ре не) мо же мо ко ри сти ти ка нап или ко нац. Нпр. за те за њем ка на па до би ја мо мо-
дел пра ве ли ни је, а спа ја њем кра је ва ка на па мо дел за тво ре не кри ве ли ни је. Кад укр сти мо два кон ца или ка на па, до би ја мо тач ку.

При ме ри ак тив но сти за оства ри ва ње по је ди них ис хо да
1. Мо де ло ва ње по ло жа ја тач ке у од но су на ли ни ју по мо ћу тра ке и пред ме та. И обр ну то, цр та ње сли ке пре ма ре ал ној си ту а ци ји.
2. Цр та ње сли ке или до цр та ва ње за по че те сли ке у ква драт ној или тач ка стој мре жи пре ма да том упут ству.

БРО ЈЕ ВИ

Раз вој пој ма бро ја и бро јев ног ни за је на ста вак са зна ња о бро је ви ма, ко је је сте че но у пред школ ском про гра му. Из гра ђи ва ње пој ма 
бро ја об у хва та: ви зу ел ну пред ста ву, ви зу ел ну ко ре спон ден ци ју јед на ко број них ко лек ци ја обје ка та, пре бро ја ва ње, ци фар ски за пис. Број до 
ко га се до ла зи пре бро ја ва њем ви зу а ли зу је се на раз ли чи те на чи не (ску пов но, ди ја гра ми ма, бро јев ним сли ка ма, на бро јев ној пра вој) чи ме 
се про ду бљу је раз у ме ва ње струк ту ре бро ја. На по чет ку је зна чај на ма ни пу ла ци ја очи глед ним сред стви ма (же то ни ма, шта пи ћи ма, кар ти-
ца ма, пр сти ма). Бро је ви се упо зна ју у бло ко ви ма: до 5 (укљу чу ју ћи 0), пр ва де се ти ца, дру га де се ти ца, пр ва сто ти на.

Фор ми ра ње пој ма бро јев ног ни за и ме сто бро ја у бро јев ном ни зу раз ви ја се кроз ак тив ност пре бро ја ва ња обје ка та и би ћа (кон крет-
них или сли ков них пред ста ва), бро ја ња уна пред и уна зад, се квен ци јал но, у за да тим ин тер ва ли ма, ви зу е ли за ци јом на бро јев ној пра вој.

Пре бро ја ва ње еле ме на та тре ба ис ко ри сти ти и за по сте пе но упо зна ва ње уче ни ка са ме ре њем за пре ми не теч но сти, без уво ђе ња стан-
дард них је ди ни ца ме ре. На овом ни воу, уче ни ци тре ба да пре си па њем во де пре бро је ко ли ко ма њих по су да во де је са др жа но у ве ћој и обр-
ну то. Ре зул та те пре бро ја ва ња тре ба да упи шу у та бе лу, ка ко би се упо зна ли са ова квим на чи ном за пи си ва ња по да та ка.

Са би ра ње и од у зи ма ње ве зу ју се за при ме ре ко ји се мо гу мо де ло ва ти као пар дис јункт них ску по ва. Ка да су да ти бро је ви еле ме на та 
тих ску по ва, а тра жи се број еле ме на та њи хо ве уни је, го во ри мо о за дат ку са би ра ња ко ји пра ти ту схе му. Ка да је дат број еле ме на та уни је 
и јед ног од под ску по ва, а тра жи се број еле ме на та дру гог од њих, ка же мо да је то за да так од у зи ма ња ко ји пра ти ту схе му. Ви зу ел но пред-
ста вља ње са би ра ња на бро јев ној пра вој (до бро ја ва ње, од но сно од бро ја ва ње), бро јев ним ди ја гра ми ма и бро јев ним сли ка ма под сти че раз-
у ме ва ње пој мо ва са би ра ња и од у зи ма ња на кон че га се уве жба ва са би ра ње и од у зи ма ње у бло ко ви ма бро је ва. 

Раз ма тра ју се и слу ча је ви у ко ји ма је је дан од са би ра ка не по знат број. На осно ву до бро са вла да не та бли це са би ра ња и од у зи ма ња 
уче ни ци от кри ва ју не по зна ти са би рак, ума њи лац, а за тим и при ме ре где је не по знат ума ње ник. Ово је по го дан тре ну так за ре ша ва ње за-
да та ка са те ра зи ја ма, у ко ји ма је циљ ус по ста вља ње рав но те же та со ва. Раз ма тра ју се си ту а ци је у ко ји ма су на та со ви ма: 1) исти пред ме ти; 
2) раз ли чи ти пред ме ти. Нпр. на пр вој сли ци је на јед ном та су ку гли ца, а на дру гом коц ка. На дру гој сли ци су на јед ном та су две ку гли це, 
а на дру гом ва љак. На тре ћој сли ци је на јед ном та су ва љак, а на дру гом тре ба до цр та ти од го ва ра ју ћи број коц ки. Ова квим за да ци ма се 
по сте пе но раз ви ја ло гич ко ми шље ње и иде ја ре ша ва ња јед на чи не, а пред ста вља ју и увод у ме ре ње ма се, ко је се об ра ђу је у на ред ним раз-
ре ди ма.

Пра ви ла за ме не ме ста са би ра ка и здру жи ва ње са би ра ка уво де се пре об ра де бро је ва дру ге де се ти це јер се ко ри сте при из во ђе њу са-
би ра ња у бло ку до 20. За илу стра ци ју пра ви ла ко ри сте се очи глед на сред ства као и ви зу ел ни при каз. При об ра ди са би ра ња и од у зи ма ња у 
бло ку бро је ва до 20 упо зна ју се слу ча је ви са и без пре ла ска де се ти це (11 + 2, 8 + 3, 16 – 4, 12 – 5). 

Је дан од ва жних ци ље ва је спон та но за пам ћи ва ње та бли ца са би ра ња и од у зи ма ња дo 20, због че га тре ба пред ви де ти до вољ но вре ме-
на и раз ли чи тих ак тив но сти за уве жба ва ње и сти ца ње си гур но сти ра чу на ња.

Са би ра ње и од у зи ма ње до 100 об у хва та: са би ра ње и од у зи ма ње де се ти ца, са би ра ње и од у зи ма ње де се ти ца и је ди ни ца (24 + 5, 29 – 
7), са би ра ње и од у зи ма ње дво ци фре ног бро ја и ви ше стру ке де се ти це (57 + 30, 57 – 30), као и са би ра ње и од у зи ма ње дво ци фре них бро је ва 
без пре ла ска (32 + 43, 23 + 47, 84 – 31). По ступ ци се за сни ва ју на већ упо зна тим по ступ ци ма у бло ку бро је ва до 20.

По чев ши од бло ка бро је ва до 10, уче ни ци се под сти чу да пра вил но ко ри сте ма те ма тич ки је зик ко ри сте ћи зна ке +, – , =, <, > и тер-
ми не: са би рак, збир, ума ње ник, ума њи лац, раз ли ка, прет ход ник, след бе ник, па ран, не па ран, ма њи од и ве ћи од. По јам ме сне вред но сти 
ци фре (де се ти ца и је ди ни ца) уво ди се при ли ком об ра де бро је ва дру ге де се ти це. 

Ма те ма тич ке са др жа је тре ба по ве зи ва ти са са др жа ји ма и ак тив но сти ма дру гих пред ме та као и жи вот ним си ту а ци ја ма. Нпр. пре бро-
ја ва ње обје ка та или ори јен та ци ја у про сто ру са пред ме том светоконас; уве жба ва ње та бли це са би ра ња или ко ри шће ње ред них бро је ва 
мо же се ре а ли зо ва ти и на ча со ви ма физичкогиздравственогваспитања (нпр. ура ди ти 6+5 чуч ње ва, по сле тре ћег чуч ња ско чи ти 2 пу та 
и слич но).

Ком би на тор ни за да ци или за да ци од ре ђи ва ња сле де ћег чла на ни за по себ но су под сти цај ни за раз вој ма те ма тич ко ло гич ког ми шље-
ња. Ре ша ва ње про блем ских за да та ка ве о ма је ва жан сег мент на ста ве, јер омо гу ћа ва по ве зи ва ње и при ме ну ма те ма тич ких зна ња у ре а ли-
стич ним си ту а ци ја ма. Мо де ло ва ње про бле ма у ма те ма тич ки за пис, уз ко ри шће ње гра фич ког при ка за, омо гу ћа ва уче ни ци ма да не ме ха-
нич ки при сту па ју за да ци ма. 

У окви ру ове те ме, уче ни ци тре ба да упо зна ју и ко ва ни це и па пир не нов ча ни це (до 100 ди на ра), што пред ста вља по че так оспо со-
бља ва ња за ко ри шће ње нов ца у сва ко днев ном жи во ту. Уво ђе ње нов ча них апо е на тре ба да пра ти уво ђе ње бло ко ва бро је ва: до 10, до 20 и 
до 100. За да ци са нов цем из сва ко днев ног жи во та по ма жу да се, по ред ис хо да ко ји се од но се на но вац, оства ре и ис хо ди ко ји се од но се на 
при род не бро је ве.

Ве ћи на ис хо да ове те ме се оства ру је спи рал но, јер се ис хо ди ко ји се оства ре у окви ру пр вог бло ка бро је ва, ка сни је са мо про ши ру ју 
на оста ле бло ко ве бро је ва.
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При ме ри ак тив но сти за оства ри ва ње по је ди них ис хо да
По чет не ак тив но сти тре ба да се од но се на пре бро ја ва ње (бро ја ње уна пред, уна зад и са пре ско ком), јер по ла зи мо од фор ми ра ња пој-

ма бро ја, а за тим и фор ми ра ња бро јев ног ни за.
1. Пре бро ја ва ње пред ме та исте вр сте и при ка зи ва ње ди ја гра мом или та бе лом (нпр. упи си ва њем „цр ти ца” у та бе лу, од но сно бро је ва 

ка да на у че за пис бро је ва). 
2. Чи та ње по да та ка из јед но став ни јих сту бич них и сли ков них ди ја гра ма и та бе ла.
3. По ве зи ва ње ред них бро је ва и про стор них при ло га, нпр.пр ви од о зго,тре ћи од о здо,дру ги сле ва,пр ви зде сна, тре ћи спре да, дру ги 

скра ја.
4. Упо ре ђи ва ње и раз ме на нов ца; ра чу на ње са нов цем, при ка зи ва ње да тог нов ча ног из но са нај ма њим мо гу ћим бро јем ко ва ни ца/нов-

ча ни ца.
5. Раз ла га ње бро ја на мо гу ће са бир ке у ре а ли стич ним си ту а ци ја ма (на при мер: У ку ти ји се на ла зи 10 пла вих и цр ве них ку гли ца. Ко-

ли ко мо же би ти цр ве них, а ко ли ко пла вих ку гли ца у ку ти ји? Ре ше ње тре ба за пи са ти у та бе ли.)
6. Од ре ђи ва ње сле де ћег чла на у за да том бро јев ном ни зу.

МЕ РЕ ЊЕ И МЕ РЕ 

У окви ру ове те ме, кроз прак тич не ак тив но сти тре ба упо зна ти уче ни ке са кон цеп том ме ре ња, без уво ђе ња стан дард них је ди ни ца 
ме ре. Ове ак тив но сти об у хва та ју ме ре ње раз ли чи тих пред ме та истом је ди ни цом ме ре (нпр. слам ком, спа ја ли цом, ко ра ци ма) и ме ре ње 
јед ног пред ме та ко ри шће њем раз ли чи тих је ди ни ца ме ре. На овом ни воу, уче ни ци тре ба да: из ме ре за да те ду жи не на до ве зи ва њем и пре-
бро ја ва њем је ди нич них ме ра, при ка жу ре зул та те ме ре ња (та бе лом или ди ја гра мом) и упо ре де ду жи не.

Ка да уче ни ци овла да ју иде јом ме ре ња ду жи не, тре ба пре ћи на за дат ке у ко ји ма се по ве зу ју раз ли чи ти са др жа ји. Ре ша ва ју се за да ци 
пре сли ка ва ња (по ме ра ња) тач ке или фи гу ре у ква драт ној мре жи, на при мер: 1) по ме ра ње та ча ка или ду жи у од ре ђе ном сме ру (на ле во, 
на де сно, на го ре, на до ле) за да ту ду жи ну (нпр. две ду жи не ква дра та); 2) ро ти ра ње фи гу ре на сли ци из ус прав ног у во до рав ни по ло жај и 
обр ну то (без упо тре бе тер ми на ро ти ра ње). Ова квим за да ци ма се по ве зу ју зна ња о об ли ци ма, ду жи ма и ме ре њу. 

Од ре ђе ни број ча со ва на кра ју школ ске го ди ни тре ба одво ји ти за си сте ма ти за ци ју и по ве зи ва ње гра ди ва. На овим ча со ви ма тре ба 
за да ва ти тек сту ал не, про блем ске за дат ке, за дат ке са ге о ме триј ским при ка зом арит ме тич ких за да та ка, тек сту ал не за дат ке у ко ји ма су да ти 
и по да ци ко ји ни су бит ни за ре ша ва ње за дат ка, ло гич ки за да ци са од рич ним ре че ни ца ма. Циљ ова квих ча со ва је да се утвр ди и по ве же 
гра ди во, да се код уче ни ка раз ви ја спо соб ност ре ша ва ња про бле ма и ло гич ко-ком би на тор но ми шље ње.

На зив пред ме та СВЕТОКОНАС
Циљ Циљ уче ња пред ме та светоконасје сте упо зна ва ње се бе, свог при род ног и дру штве ног окру же ња и раз ви ја ње спо соб но сти за од го во ран жи вот у 

ње му.
Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

− пре по зна и ис ка же ра дост, страх, ту гу и бес 
ува жа ва ју ћи се бе и дру ге;
− пра во вре ме но и при ме ре но си ту а ци ји ис ка же 
сво је основ не жи вот не по тре бе за хра ном, во-
дом и од ла ском у то а лет;
− се по на ша та ко да ува жа ва раз ли чи то сти сво-
јих вр шња ка и дру гих љу ди;
− при др жа ва се до го во ре них пра ви ла по на-
ша ња у шко ли и при хва та по сле ди це ако их 
пре кр ши;
− са ра ђу је са вр шња ци ма у за јед нич ким ак тив-
но сти ма; 
− одр жа ва лич ну хи ги је ну и аде кват но се оде ва 
у ци љу очу ва ња здра вља;
− чу ва сво ју, школ ску и имо ви ну дру гих;
− пра ти ин струк ци је од ра слих у опа сним си ту-
а ци ја ма: по пла ва, зе мљо трес, по жар;
− сво јим ре чи ма опи ше при мер не ке опа сне 
си ту а ци је из свог не по сред ног окру же ња;
− при ме њу је пра ви ла без бед ног по на ша ња на 
пу ту од ку ће до шко ле при ли ком кре та ња ули-
цом са и без тро то а ра и пре ла ска ули це; 
− сна ђе се у про сто ру по мо ћу про стор них од-
ред ни ца: на пред-на зад, ле во-де сно, го ре-до ле и 
ка рак те ри стич них обје ка та; 
− од ре ди вре ме сво јих ак тив но сти по мо ћу 
вре мен ских од ред ни ца: де ло ви да на, об да ни ца 
и ноћ, да ни у не де љи, пре, са да, по сле, ју че, 
да нас, су тра, пре кју че, пре ко су тра;
− по сма тра њем и опи па ва њем пред ме-
та од ре ди свој ства ма те ри ја ла: твр до-ме ко, 
про вид но-не про вид но, хра па во- глат ко; 
− уче ству је у из во ђе њу јед но став них огле да 
ко ји ма ис пи ту је при род не фе но ме не;
− раз ли ку је при ро ду од про из во да људ ског 
ра да на при ме ри ма из не по сред ног окру же ња;

НЕПОСРЕДНО
ОКРУЖЕЊЕ

Јаидруги

Основ на осе ћа ња (ра дост, страх, ту га и бес).
Основ не жи вот не по тре бе (ди са ње, хра на, во да, спа ва ње и по тре ба за то а-
ле том).
Сличности и разлике по полу, старости, способностима и интересовањима.

Породичнидом,школа

Групе људи: породица, школска заједница, разред, одељење, суседи.
Права и обавезе чланова група.
Правила понашања појединаца и групе.
Празници: породични, школски.

Здрављеибезбедност

Здрав начин живота: становање, одевање, исхрана, лична хигијена, рад, 
одмор.
Безбедно понашање у саобраћају на путу од куће до школе (кретање улицом 
са и без тротоара, прелажење преко улице, безбедно место за игру).
Опасне ситуације по живот, здравље и околину, превенција и правилно пона-
шање (у дому и школској средини, саобраћају, током природних непогода).

Оријентацијаупростору
ивремену

Кретање и сналажење у простору у односу на просторне одреднице: напред-
назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичне објекте.
Сналажење у времену у односу на временске одреднице: делови дана, об-
даница и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, 
прекосутра.

Човекствара

Човек ради и ствара (материјали и средства за рад, производи људског рада).
Материјали за израду предмета (дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, 
папир, тканина) и њихова својства (тврдо-меко, провидно-непровидно, 
храпаво- глатко).
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− пре по зна је об ли ке по ја вљи ва ња во де у не по-
сред ном окру же њу: по то ци, ре ке, ба ре, је зе ра;
− пре по зна је из глед зе мљи шта у не по сред ном 
окру же њу: рав ни ца, бр до, пла ни на;
− иден ти фи ку је биљ ке и жи во ти ње из не по-
сред ног окру же ња на осно ву њи хо вог спо ља-
шњег из гле да;
− уоча ва ра зно вр сност би ља ка и жи во ти ња на 
осно ву спо ља шњег из гле да;
− пре по зна је гла ву, труп, ру ке и но ге као де ло-
ве те ла и њи хо ву уло гу у ње го вом сва ко днев-
ном жи во ту;
− пре по зна је уло гу чу ла ви да, слу ха, ми ри са, 
уку са и до ди ра у ње го вом сва ко днев ном функ-
ци о ни са њу и са зна ва њу окру же ња;
− ште ди во ду и од ла же от пад на пред ви ђе на 
ме ста;
− се по на ша та ко да не угро жа ва биљ ке и жи-
во ти ње у не по сред ном окру же њу;
− повезује резултате учења и рада са уложеним 
трудом.

Разноврсностприроде

Сунчева светлост и топлота.
Основна својства ваздуха: провидност, мирис, кретање.
Облици појављивања воде: потоци, реке, баре, језера, киша, снег.
Облици појављивања воде у непосредном окружењу.
Основна својства воде: укус, мирис, провидност, раствара поједине мате-
ријале.
Изглед земљишта: равница, брдо, планина.
Изглед земљишта у непосредном окружењу.
Основна својства земљишта: боја, растреситост, влажност; 
Карактеристичне биљке и животиње у непосредном окружењу.
Изглед и делови тела биљака.
Изглед и делови тела животиња на примерима сисара, птица, риба, инсеката.
Човеково тело – делови тела (глава, труп , руке и ноге) и чула (вида, слуха, 
укуса, мириса и додира).
Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости и топлоте за живот 
биљака, животиња/човека.
Одговоран однос човека према животној средини (штедња воде, одлагање 
отпада на предвиђена места, брига о биљкама и животињама).

Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном окружењу.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам пред ме та Светоконас за др жао је по сто је ћи оквир, фонд од два ча са не дељ но, од но сно 72 ча са го ди шње и до са да шњи за-
ви чај ни прин цип. 

За ви чај ни прин цип (прин цип жи вот не бли зи не) од ре ђу је про стор ну и вре мен ску бли скост при род них и дру штве них по ја ва и про-
це са и као та кав пред ста вља јед ну од су штин ских од ли ка овог пред ме та. У пр вом раз ре ду се кре ће од про стор но и вре мен ски нај бли жих 
фе но ме на за уче ни ка, док се у ста ри јим раз ре ди ма про стор ни и вре мен ски оквир по сте пе но ши ри. Кон крет но, оквир уну тар ког се оства-
ру ју пред мет ни ис хо ди у пр вом раз ре ду чи не са др жа ји из нај бли жег и непосредногокружењаученика – домa, школe, насељa/де ла на се ља 
у ко ме уче ник жи ви. У II раз ре ду про стор ни оквир се про ши ру је на Насељесаоколином, у тре ћем III раз ре ду на Завичај2 (при род но и 
дру штве но окру же ње, крај3, од но сно кра ји на4), а за вр ши ће се у IV раз ре ду др жа вом Србијом. 

За ви чај ни прин цип овом пред ме ту обез бе ђу је ви со ку осе тљи вост на кон текст у ко ме уче ни ци жи ве, од но сно отво ре ност за са др жа је 
из де те то вог окру же ња и флек си бил ност за ува жа ва ње ка рак те ри сти ка и од ли ка нај ра зли чи ти јих сре ди на у ко ји ма де ца из Ср би је жи ве. У 
том сми слу пред мет светоконас под ра зу ме ва отво ре ност и за са др жа је од зна ча ја за на ци о нал не ма њи не у скла ду са про сто ром про у ча-
ва ња при род них и дру штве них по ја ва у пр вом раз ре ду – не по сред но окру же ње. По ред то га, код свих уче ни ка тре ба раз ви ја ти осе ћај бо-
гат ства у раз ли чи то сти ма ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих на ци о нал но сти ука зи ва њем на по сто ја ње љу ди ко ји сла ве дру га чи је пра зни ке, 
има ју раз ли чи те оби ча је, кул ту ру ста но ва ња, ис хра ну, обла че ње и сл. 

Ува жа ва ње окру же ња у ко јем уче ни ци жи ве ди рект но је у ве зи са ува жа ва њем ис ку ста ва и зна ња уче ни ка. Уче ни ци у шко лу до ла зе 
са иде ја ма о све ту, се би и све му дру гом што их окру жу је. Из гра ди ли су их лич ним ан га жо ва њем у сва ко днев ним ак тив но сти ма – игра-
њем, слу ша њем, по сма тра њем, раз ми шља њем, раз го ва ра њем, не ки и чи та њем итд. За то је ве о ма ва жно да по ла зне тач ке у раз во ју на уч-
них иде ја о при род ним и дру штве ним по ја ва ма и про це си ма у на ста ви бу ду упра во иде је и ис ку ства са ко ји ма уче ни ци до ла зе у шко лу. 
Кроз ра зно вр сне ак тив но сти ко ји ма се ува жа ва сре ди на у ко јој уче ни ци жи ве и њи хо во не по сред но сва ко днев но ис ку ство из кон крет не 
сре ди не, уче ни ци ма се омо гу ћа ва да до жи ве и раз у ме ју сло же ност, ра зно ли кост и ме ђу соб ну по ве за ност свих чи ни ла ца ко ји де лу ју у њи-
хо вом при род ном и дру штве ном окру же њу. Исто вре ме но се под сти че њи хо ва ра до зна лост за от кри ва ње по ја ва и про це са у при род ној и 
дру штве ној за јед ни ци. 

Основ на ин тен ци ја на ста ве Светаоконас усме ре на је на раз вој ин те лек ту ал них, пси хо фи зич ких, ког ни тив но-ко на тив них и со ци јал-
но-афек тив них сфе ра лич но сти уче ни ка, што се од ра жа ва у на ве де ном ци љу за крај ци клу са и да тим пред мет ним ис хо ди ма.

Пред мет ни ис хо ди светаоконас по ка зу ју шта су уче ни ци оспо со бље ни да учи не, пре ду зму, из ве ду и оба ве за хва љу ју ћи зна њи ма, 
ста во ви ма и ве шти на ма ко је су раз ви ли то ком го ди не уче ња овог на став ног пред ме та. Ис хо ди се оства ру ју у спре зи са др жа ја, ме то да 
на ста ве и уче ња и ак тив но сти уче ни ка не кад уну тар јед не те ме, а нај че шће кроз ви ше те ма. За то гра ни це ме ђу те ма ма про у ча ва ња тре-
ба схва ти ти услов но и флек си бил но. Не ки ис хо ди су по сво јој при ро ди ме ђу пред мет ни и оства ри ва ће се кроз ак тив но сти у окви ру ви ше 
на став них пред ме та, као на при мер ис ход: повезујерезултатеучењаирадасауложенимтрудом. Тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да је ре-
до след про грам ских те ма и гру пи са них са др жа ја уну тар те ма ура ђен ис кљу чи во ра ди пре глед но сти пре по ру че них про грам ских са др жа ја 
и не пре по ру чу је се као ре до след при ли ком кре и ра ња го ди шњих и опе ра тив них пла но ва, већ као по моћ на став ни ку да их кре и ра. Иста 
пре по ру ка се од но си и на уџ бе ни ке. Ни је по жељ но да струк ту ра са др жа ја уџ бе ни ка бу де основ за пла ни ра ње на ста ве.

Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да са мо стал но ис тра жу ју и ана ли зи ра ју при род не и дру штве не по ја ве и про це се. У за ви сно сти од ис-
хо да ко ји се же ли оства ри ти, учи тељ тре ба да под стак не уче ни ке на раз ли чи те вр сте ак тив но сти ко је ан га жу ју ка ко по је ди на чу ла, та ко 
и ви ше чу ла па ра лел но. Син хро ни за ци ја чул них ути са ка да је це ло ви ту сли ку обје ка та, про це са, по ја ва и њи хо ву ин те гра ци ју у ком плек-
сну сли ку све та, а ува жа ва раз ли чи то сти у скло но сти ма уче ни ка при упо зна ва њу све та и про це су уче ња. Ипак, уче ње се не за вр ша ва на 
чул ним ути сци ма, већ се на ста вља уоп шта ва њем уоче ног кроз опи си ва ње, по ре ђе ње, фор му ли са ње за кљу ча ка итд. У на став ном про це су 
се, да кле, по ла зи од не си сте ма ти зо ва них ис ку стве них са зна ња и иде се ка оп штим, на уч но за сно ва ним, си сте ма ти зо ва ним зна њи ма из 
обла сти при ро де, дру штва и кул ту ре. Ак тив но сти уче ни ка по треб но је при ме ри ти пред мет ним ис хо ди ма, спе ци фич но сти ма иза бра них 
са др жа ја и уз ра сту уче ни ка. По сте пе но тре ба по ве ћа ва ти ни во зах те ва и са мо стал но сти уче ни ка при ли ком упо зна ва ња при род них и дру-
штве них по ја ва. 
––––––––––––
2 Завичај представља географски простор краја, односно крајине, у чијим границама се крећу програмски исходи и препоручени садржаји.
3 Крај – два или више суседних предела који се међусобно разликују, али заједно представљају одређену територијалну целину (Мачва са Поцерином, Подриње, Полимље, 

Гружа, Пештер...).
4 Крајина – два или више крајева сличних географских карактеристика који заједно сачињавају одређену територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, Неготинска 

крајина...).
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Ствар ност (при род на и дру штве на) ко ја нас окру жу је и из ко је про из и ла зи са др жај овог пред ме та, за сно ва на је на повезаностираз-
личитихпојаваипроцеса. Због то га са др жа ји Светаоконас, а ка сни је и Природеидруштва мо ра ју да бу ду од раз те це ло ви то сти и по ве-
за но сти по ја ва ко је се из у ча ва ју. Ра ди фор ми ра ња еле мен тар них пој мо ва и по ста вља ња мре же за си стем пој мо ва, при из бо ру и рас по ре ду 
про грам ске гра ђе при ме њен је спирално-узлазнимодел, а у скла ду са уз ра сним ка рак те ри сти ка ма уче ни ка. То зна чи да ће се иста те ма ти ка 
из раз ре да у раз ред про ши ри ва ти, про ду бљи ва ти и по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та. Из град ња си сте ма у на ста ви, по сле ди ца је по сто-
ја ња си сте ма у ствар но сти. Уло га учи те ља је упра во да код уче ни ка осве тли и кре и ра ту це ло ви ту сли ку, а не да на став не са др жа је ту ма чи 
са мо као би о ло шке, ге о граф ске, исто риј ске и дру ге са др жа је. 

По ред то га, при ступ на ста ви и уче њу тре ба да бу де повезанисалогикомиметодологијомнаучнедисциплине ода кле про из ла зи од-
ре ђе ни са др жај. Та ко из у ча ва ње би о ло шких са др жа ја ну жно тре ба да укљу чи по сма тра ње и пра ће ње би о ло шких фе но ме на; из у ча ва ње 
са др жа ја хе ми је и фи зи ке – за кљу чи ва ње на осно ву спро ве де ног екс пе ри мен та итд. Раз ви ја ње си сте ма пој мо ва под ра зу ме ва кон ти ну и ран 
рад учи те ља на ус по ста вља њу хо ри зон тал не (уну тар јед ног раз ре да) и вер ти кал не по ве за но сти (из ме ђу раз ре да) са др жа ја уну тар Света
оконас и, ка сни је, Природеидруштва. Ва жно је да се кад год је мо гу ће при сту пи ко ре ла ци ји и ин те гри са ном при сту пу са др жа ји ма на 
ме ђу пред мет ном ни воу кроз на став не и ван на став не об ли ке ра да и ак тив но сти у шко ли и из ван ње. Због при ро де са др жа ја пред ме та и 
да тих ис хо да по жељ но је ак тив но сти ор га ни зо ва ти што че шће из ван учи о ни це, од но сно у бли жем при род ном и дру штве ном окру же њу. За 
по тре бе овог пред ме та по себ но су по год ни: ор га ни зо ва не по се те, шет ње, из ле ти, на ста ва у при ро ди.

По ред ко ри шће ња зва нич но одо бре них уџ бе нич ких ком пле та, у оства ри ва њу про гра ма пред ме та Светоконас пре по ру чу је се ко-
ри шће ње ши ре ли те ра ту ре и оста лих из во ра ин фор ма ци ја: штам па них, аудио-ви зу ел них и елек трон ских ме ди ја. По себ но се пре по ру чу је 
ко ри шће ње аутен тич них при род них и дру штве них из во ра, као нај ве ро до стој ни јих по ка за те ља ствар но сти, по ја ва и про це са у кон крет ном 
не по сред ном окру же њу, као и ди дак тич ких ма те ри ја ла ко ји од ра жа ва ју по себ но сти да тог окру же ња/кон тек ста у ко ме уче ни ци жи ве. 

Учи тељ оства ру је по ста вље ни циљ и ис хо де кроз на ста ву и оста ле ор га ни за ци о не фор ме ра да у шко ли, без до дат ног оп те ре ће ња 
ро ди те ља и њи хо вог оба ве зног ан га жо ва ња у оства ри ва њу про гра ма. Ро ди те љи мо гу би ти до бро вољ но ан га жо ва ни као рас по ло жи ви по-
тен ци јал ло кал не сре ди не, у за ви сно сти од њи хо вих зна ња, мо гућ но сти и хте ња.

Односциља,исхода,препорученихпрограмскихсадржаја,методанаставеиучењаиактивностиученика

При оства ри ва њу ци ља и пред мет них ис хо да светаоконас мо ра се има ти у ви ду да су са др жа ји, ме то де на ста ве и уче ња и ак тив но сти 
уче ни ка нео дво ји ви у на став ном про це су. У про гра му су де фи ни са ни ис хо ди ко је тре ба раз ви ја ти по мо ћу пре по ру че них са др жа ја, аде кват-
них ме то да на ста ве и уче ња и ак тив но сти уче ни ка. Кон цепт на ста ве за сно ва не на ис хо ди ма под ра зу ме ва на ста ву чи ји пре вас ход ни циљ 
ни је пре но ше ње пред мет них са др жа ја, већ раз вој и овла да ва ње зна њи ма као осно ве на ко јој се раз ви ја ју ра зно вр сна уме ња. У том сми слу, 
про грам на ста ве и уче ња ну ди са др жин ски оквир, а учи тељ има сло бо ду да уме сто њих иза бе ре и не ке дру ге са др жа је уко ли ко сма тра да 
су ти са др жа ји при ме ре ни ји сре ди ни у ко јој уче ни ци жи ве, уз ра сним и раз вој ним ка рак те ри сти ка ма уче ни ка и њи хо вим ин те ре со ва њи ма. 
Су шти на је у то ме да са др жа ји бу ду у функ ци ји оства ри ва ња ис хо да, а не са ми се би циљ. Учи тељ има зна ча јан про стор за сло бо ду из бо ра и 
по ве зи ва ње са др жа ја, ме то да на ста ве и уче ња и ак тив но сти уче ни ка ка ко би во дио уче ни ке ка оства ри ва њу да тог ис хо да. 

Ве ћи на пред мет них ис хо да по сти же се кроз не по сред ну ис тра жи вач ку ак тив ност де це и не на ме тљив под сти цај и по др шку на став-
ни ка. По жељ не су ак тив но сти ко је омо гу ћу ју ин тер ак ци ју са фи зич ком и со ци јал ном сре ди ном, јер до при но се спо зна ва њу све та око нас, 
та ко што се от кри ва ју од но си и упо зна ју свој ства и ка рак те ри сти ке пред ме та, би ћа, по ја ва и про це са и сти чу се со ци јал не ве шти не. Нај-
е фи ка сни је ме то де уче ња је су оне ме то де ко је уче ни ка ста вља ју у аде кват ну ак тив ну по зи ци ју у про це су раз ви ја ња зна ња. По треб но је 
ства ра ње си ту а ци ја уче ња у ко ји ма ће до ћи до из ра жа ја раз ли чи те ак тив но сти уче ни ка ко је омо гу ћу ју раз ли чи те на чи не уче ња. Зна чај не 
ак тив но сти уче ни ка у окви ру пред ме та Светоконас су: 

– По сма тра ње са усме ре ном и кон цен три са ном па жњом ра ди ја сног за па жа ња и уоча ва ња све та у окру же њу (уоча ва ње вид них ка-
рак те ри сти ка); 

– Опи си ва ње – вер бал но или ли ков но из ра жа ва ње спо ља шњих и уну тра шњих за па жа ња; 
– Про це њи ва ње – са мо стал но од ме ра ва ње; 
– Гру пи са ње – уоча ва ње слич но сти и раз ли чи то сти ра ди кла си фи ко ва ња; 
– Пра ће ње – кон ти ну и ра но по сма тра ње ра ди за па жа ња про ме на; 
– Бе ле же ње – за пи си ва ње гра фич ко, сим бо лич ко, елек трон ско бе ле же ње опа жа ња; 
– Прак ти ко ва ње – у на ста ви, сва ко днев ном жи во ту и спон та ној игри и ра ду; 
– Екс пе ри мен ти са ње – на мер но мо ди фи ко ва не ак тив но сти, огле ди ко је из во ди сам уче ник; 
– Ис тра жи ва ње – ис пи ти ва ње свој ста ва и осо би на, ве за и узроч но-по сле дич них од но са; 
– Са ку пља ње – пра вље ње ко лек ци ја, збир ки, ал бу ма из при род ног и дру штве ног окру же ња; 
– Ства ра ње – кре а тив на про дук ци ја; 
– Игра ње – ди дак тич ке, еду ка тив не и спон та не игре; 
– Ак тив но сти у окви ру ми ни-про јек та – осми шља ва ње и ре а ли за ци ја. 
Ра ди пре глед но сти пре по ру че ни са др жа ји су да ти у те ма ма.
У окви ру те ме Јаидруги на ла зе се са др жа ји ин тер ди сци пли нар ног ка рак те ра ко ји се од но се на уче ни ка као друштвенобиће, ње го ва 

пра ва и оба ве зе у окру же њу и дру штве ним гру па ма ко ји ма при па да (по ро ди ца, шко ла, вр шња ци). Без об зи ра о ко јим дру штве ним гру па-
ма је реч, нео п ход но је, на аде кват ним и уче ни ци ма бли ским при ме ри ма, ука зи ва ти на ду а ли зам пра ва и оба ве за уче ни ка. Ка да се го во ри 
о основнимживотнимпотребама, ту се пр вен стве но ми сли на фи зи о ло шке по тре бе за јед нич ке за све љу де, као и на од ре ђе на пра ви ла 
по на ша ња ко ја омо гу ћа ва ју за до во ља ва ње тих по тре ба. Раз ми шља ње и ди ску си ја не са мо о сво јим по тре ба ма већ и ува жа ва ње по тре ба 
и осе ћа ња дру гих, та ко ђе, пред ста вља јед ну од су штин ски ва жних вас пит них ком по нен ти пред ме та. У окви ру ове те ме на ла зе се и са др-
жа ји ко ји се од но се на здрављеибезбедност. Ов де је ак це нат на раз ви ја њу на ви ка здра вог жи вље ња и оспо со бља ва ње уче ни ка да пре по-
зна ју и аде кват но ре а гу ју у по тен ци јал но опа сним си ту а ци ја ма по њи хо во здра вље и жи вот. По себ ну па жњу у овом сег мен ту по треб но је 
обра ти ти на без бед ност уче ни ка у са о бра ћа ју, пр вен стве но на оспо со бља ва ње уче ни ка за без бед но кре та ње од ку ће до шко ле.

Кре та ње и сна ла же ње у про сто ру и вре ме ну у окви ру те ме Оријентацијаупросторуивременуод кључ ног су зна ча ја у пр вом раз ре-
ду. Опа жа ње од но са у про сто ру и вре ме ну (са на ла же њем ре фе рент ног ослон ца), овла да ње од го ва ра ју ћим пој мо ви ма и њи хо ва аде кват на 
упо тре ба у раз ли чи тим ак тив но сти ма ван шко ле и у шко ли пред ста вља ју основ уче ња и је дан од основ них осло на ца са знај ном раз во ју 
уче ни ка, нај о чи глед ни је ви дљив за раз вој сло же ни јих пој мо ва у на ста ви ге о гра фи је, исто ри је и фи зи ке у ста ри јим раз ре ди ма. Са др жа ји у 
окви ру ове те ме, о ко ји ма уче ни ци има ју не по сред но ис ку ство, са мо су пре по ру че ни. Мо гу се по ја ви ти ве ли ке ин ди ви ду ал не раз ли ке ме-
ђу уче ни ци ма у овла да ва њу овим пој мо ви ма, па тре ба па жљи во од ре ди ти ак тив но сти и ода бра ти са др жа је ко ји омо гу ћа ва ју на пре дак (у 
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зо ни на ред ног раз вит ка). Ово су са др жа ји о ко ји ма уче ни ци има ју ис ку ства, а за да так на став ни ка је да та не си сте ма ти зо ва на, ис ку стве на 
зна ња бу ду струк ту ри са на и осве шће на и да омо гу ће уче ни ку без бед но кре та ње и сна ла же ње у не по сред ном окру же њу. Са др жа је ко ји се 
од но се на кретањеисналажењеупростору ко ри шће њем про стор них од ред ни ца (на пред-на зад, ле во-де сно, го ре-до ле) и ка рак те ри стич-
них обје ка та по жељ но је прак тич но ис тра жи ва ти, ка ко у учи о ни ци та ко и ван ње. Сналажењеувремену кон ци пи ра но је та ко да се по ла зи 
од основ них, вре мен ски бли жих пој мо ва (де ло ви да на; са да, пре, по сле; пре кју че, ју че, да нас, су тра, пре ко су тра; да ни у не де љи) ко ји су 
по треб ни уче ни ку за пла ни ра ње и ре а ли зо ва ње сва ко днев них ак тив но сти. Ва жно је код уче ни ка осве сти ти ци клич ност у сме њи ва њу на-
ве де них вре мен ских од ред ни ца – сме на: об да ни це и но ћи, де ло ва да на и да на у сед ми ци. Ка сни је ће се по јам ци клич но сти ја вља ти и у 
раз ли чи тим при род ним по ја ва ма (жи вот ни ци клус жи вих би ћа, ла нац ис хра не, кру же ње во де у при ро ди итд.), што је у скла ду са основ-
ним прин ци пи ма и за ко ни ма при род них на у ка. 

Област под на зи вом Разноврсностприроде од но си се на еле мен те и уза јам но деј ство жи ве и не жи ве при ро де. Пој мо ви ко ји се од-
но се на живисветна до гра ђу ју сепо сте пе но, од препознавањаиименовања би ља ка и жи во ти ња ко је су ка рак те ри стич не за не по сред но 
окру же ње уче ни ка, пре ко класификација ко је су ба зи ра не на спо ља шњем из гле ду, од но сно чул но до ступ ним ка рак те ри сти ка ма (де ло ви 
те ла у пр вом раз ре ду), ка апстрактнијимформама у дру гом раз ре ду (жи вот ни про це си за јед нич ки за сва жи ва би ћа, функ ци ја де ло ва 
би ља ка и жи во ти ња). Но ви на у про гра му је ја сно уво ђе ње чо ве ка као де ла жи ве при ро де, са по себ ним на гла ском на чу ли ма, од но сно њи-
хо вој уло зи у сва ко днев ном жи во ту и спо зна ва њу све та ко ји нас окру жу је. 

Слич на ло ги ка мо же се пре по зна ти и код из у ча ва ња неживеприроде, без об зи ра да ли се еле мен ти ма не жи ве при ро де при сту па из 
угла ге о гра фи је, фи зи ке, хе ми је, еко ло ги је и сл. Та ко се еле мен ти не жи ве при ро де у пр вом раз ре ду спо зна ју уоча ва њем њи хо вих по јав них 
об ли ка у не по сред ном окру же њу и основ них (чу ли ма до ступ них свој ста ва), а за тим се иде ка сло же ни јим и ап стракт ни јим свој стви ма у 
ста ри јим раз ре ди ма. Кар то граф ско опи сме ња ва ње уче ни ка мла ђих раз ре да основ не шко ле за по чи ње још у пр вом раз ре ду, по сма тра њем 
око ли не и име но ва њем и упо ре ђи ва њем ге о граф ских пој мо ва, обје ка та и по ја ва у не по сред ном окру же њу (бр до, рав ни ца, ре ка, је зе ро...), 
као и оспо со бља ва њем за сна ла же ње у не по сред ној око ли ни по мо ћу ка рак те ри стич них обје ка та.

При ли ком из у ча ва ња при род них фе но ме на ну жно је већ од пр вог раз ре да по сте пе но уво ди ти уче ни ке у раз ли чи те на чи не при ку пља-
ња по да та ка о окру же њу, њи хо ву ана ли зу, свр ста ва ње у гру пе и ка те го ри је по раз ли чи тим ка рак те ри сти ка ма, во ђе ње бе ле шки и за кљу чи-
ва ње. По сма тра ње и уче ство ва ње у јед но став ним огле ди ма пред ста вља ис тра жи вач ке ак тив но сти при ме ре не уче ни ци ма пр вог раз ре да. 

Кон цепт одрживогразвоја и ак тив но уче шће уче ни ка у за шти ти жи вот не сре ди не за јед нич ки су и за Светоконас и за Природуи
друштво. У пр вом раз ре ду ак це нат тре ба да бу де на под сти ца њу уче ни ка да у сва ко днев ним ак тив но сти ма (у шко ли и ван ње) при ме-
њу ју не ке од основ них прин ци па ра ци о нал не по тро шње – ште де во ду, од ла жу от пад на пред ви ђе на ме ста, не угро жа ва ју биљ ке, бри ну 
о до бро би ти жи во ти ња уз по моћ од ра слих. Пу но раз у ме ва ње кон цеп та одр жи вог раз во ја мо гу ће је тек на ка сни јем уз ра сту уче ни ка, али 
је по треб но да се кон ти ну и ра но раз ви ја, и то не са мо на ни воу зна ња, већ пр вен стве но на ни воу усво је них вред но сти, ста во ва и на ви ка. 
Уче ни ке тре ба кроз ак тив но сти ко је се ор га ни зу ју у окви ру оде ље ња или шко ле под сти ца ти на уче ње кроз ис ку ство. Та ко де те раз ви ја не 
са мо на ви ке бри жљи вог од но са пре ма око ли ни и жи вом све ту у њој, већ и здра вљу и кул ту ри по на ша ња ко ја је нео дво ји ви део ова квог 
на чи на по сту па ња. На тај на чин се ин те гри шу вред но сти и ути че на раз вој ста во ва ва жних за оп ста нак и бу дућ ност.

Човекрадииствара је те ма ко ја о чо ве ку го во ри из дру гог угла – као све сном би ћу. Ве за при ро да-ма те ри јал-про из вод по ка зу је 
це ло ви тост при род них и дру штве них фе но ме на. Ис хо ди ко ји се од но се на материјале оства ру ју се на исти на чин као и ис хо ди ко ји се 
од но се на жи ву и не жи ву при ро ду. У пр вом раз ре ду ак це нат је на пре по зна ва њу, име но ва њу, упо ре ђи ва њу ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте у 
сва ко днев ном жи во ту, и основ них, не по сред но чул но до ступ них свој ста ва (твр до–ме ко, про вид но–не про вид но, хра па во–глат ко), док ће 
се у на ред ним раз ре ди ма из у ча ва ти сло же ни ја свој ства. Са др жа ји о ма те ри ја ли ма су та кви да омо гу ћа ва ју ви сок ни во ак тив но сти уче-
ни ка при ли ком њи хо вог са вла да ва ња, од но сно ко ри шће ње раз ли чи тих чу ла за њи хо во упо зна ва ње, бе ле же ње уоче ног, из во ђе ње огле да, 
опи си ва ње итд. Уче ни ке је нео п ход но до во ди ти у ве зу са пред ме ти ма на пра вље ним од тих ма те ри ја ла, од но сно по ве за ти свој ства ко ја се 
из у ча ва ју са упо треб ном вред но шћу од ре ђе них пред ме та, као и па жљи вом упо тре бом и од ла га њем упо тре бље них про из во да и ам ба ла же 
на од го ва ра ју ћа ме ста.

На зив пред ме та ЛИКОВНАКУЛТУРА
Циљ Циљ уче ња пред ме та ликовнакултура је да се уче ник, раз ви ја ју ћи ства ра лач ко ми шље ње и есте тич ке кри те ри ју ме кроз прак тич ни рад, оспо со бља ва 

за ко му ни ка ци ју и да из гра ђу је по зи ти ван од нос пре ма кул ту ри и умет нич ком на сле ђу свог и дру гих на ро да.
Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– опи ше, сво јим ре чи ма, ви зу ел не ка рак те ри-
сти ке по ко ји ма пре по зна је об ли ке и про стор;
– по ре ди сво је ути ске и ути ске дру гих о умет-
нич ким де ли ма, из гле ду обје ка та/пред ме та и 
об ли ци ма из при ро де и окру же ња;
– од ре ди, са мо стал но и у са рад њи са дру ги ма, 
по ло жај об ли ка у про сто ру и у рав ни;
– цр та на раз ли чи тим под ло га ма и фор ма ти ма 
па пи ра;
– ко ри сти ма те ри јал и при бор у скла ду са ин-
струк ци ја ма;
– об ли ку је јед но став не фи гу ре од ме ког ма те-
ри ја ла; 
– ода бе ре, са мо стал но, на чин спа ја ња нај ма ње 
два ма те ри ја ла;
– пре ве де јед но став не пој мо ве и ин фор ма ци је 
у ли ков ни рад;

ЛИКОВНАКУЛТУРА
ИОКРУЖЕЊЕ

Простор. Отво ре ни и за тво ре ни про стор, при ро да и про стор ко ји је чо век об ли ко вао. 
Ка рак те ри стич не ви зу ел не од ли ке по ко ји ма се пре по зна је вр ста про сто ра. Зна чај чу ва ња 
спо ме ни ка или зна чај них обје ка та у нај бли жем окру же њу. Зна чај уре ђе ња про сто ра у ко ме 
уче ник бо ра ви. 
Уметничказанимањаипродукти.Сли кар – сли ка, ва јар – скулп ту ра, фо то граф – фо то гра-
фи ја... Из глед упо треб них пред ме та ко је су ди зај ни ра ли умет ни ци.
Установекултуре (биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека…). Правила понашања 
и облачења у различитим установама културе, договорена правила понашања.

ОДНОСИУВИДНОМ
ПОЉУ

Облици. Об ли ци из при ро де, об ли ци ко је је ство рио чо век, пра вил ни и не пра вил ни об ли ци. 
Свој ства об ли ка (це ло, део, ве ли ко, ма ло, ви со ко, ни ско, кра ће, ду же, уско, ши ро ко, све тло, 
там но, обо је но, без бој но, јед но бој но, ша ре но, ме ко, твр до, глат ко, хра па во, обло, ро гља сто). 
Положајобликаупросторуиуравни (го ре, до ле, из ме ђу, ис под, у, на, ис пред, иза, ус прав-
но, по ло же но, ко со, ле во, де сно). 
Кретање.По крет ни и не по крет ни об ли ци. Кре та ње би ћа и ма ши на. Смер кре та ња об ли ка 
(на ле во, на де сно, на го ре и на до ле). Без бед ност уса о бра ћа ју – илу зи ја ве ли чи не по крет них и 
не по крет них обје ка та у од но су на уда ље ност од по сма тра ча.
Светлостисенка.Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току 
дана. Изглед облика и сенке у зависности од осветљења.
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– из ра зи, ма те ри ја лом и тех ни ком по из бо ру, 
сво је за ми сли, до жи вља је, ути ске, се ћа ња и 
опа жа ња;
– пре о бли ку је, сам или у са рад њи са дру ги ма, 
упо треб не пред ме те ме ња ју ћи им на ме ну;
– из ра зи по зна те пој мо ве ми ми ком и по кре том 
те ла, без зву ка;
– по ве же ода бра ну уста но ву кул ту ре са ње ном 
на ме ном;
– по шту је до го во ре и пра ви ла по на ша ња и 
обла че ња при ли ком по се те уста но ва ма кул-
ту ре.

ОБЛИКОВАЊЕ

Материјалиприбор. По ступ ци пра вил ног и без бед ног ру ко ва ња и одр жа ва ња ма те ри ја ла, 
при бо ра и рад не по вр ши не, зна чај одр жа ва ња хи ги је не и без бед ног ру ко ва ња при бо ром.
Обликовањескулптуре. Об ли ко ва ње ме ких ма те ри ја ла по ступ ком до да ва ња. Спа ја ње ра-
зно вр сних ма те ри ја ла. 
Обликовањецртежа. Вр сте ли ни ја (отво ре на, за тво ре на, пра ва, кри ва, све тла, там на, ши-
ро ка, уска, ду гач ка, крат ка, не пре ки ну та, ис пре ки да на, гру ба, не жна, спи рал на, та ла са ста, 
сте пе на ста...). Из ра жај на свој ства ли ни ја у од но су на ма те ри јал и при бор.
Обликовањеслике.Бо ја при род них об ли ка и бо ја об ли ка ко је је ство рио чо век. Из ра жај на 
свој ства бо је у од но су на ма те ри јал и при бор.
Преобликовање.Пред ме ти и ма те ри јал по год ни за пре о бли ко ва ње (оште ће ни пред ме ти, 
ам ба ла жа, оста ци тка ни на...).
Различитеинформацијекаомотивацијазастваралачкирад.Природа и непосредно 
окружење; машта и стварни догађаји; приче, песме и текстови из књига и часописа за децу и 
уџбеника, уметничка дела... 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Читањевизуелнихинформација. Илу стра ци ја у деч јим књи га ма и уџ бе ни ци ма. Стрип. Цр-
та ни и ани ми ра ни филм –тра ди ци о нал но ура ђе ни (сло бо до руч но об ли ко ва ни или на цр та ни 
ли ко ви) и са вре ме ни (ура ђе ни у апли ка тив ном про гра му). При ча у цр та ном и ани ми ра ном 
фил му. Из глед ме ста и ли ко ва. 
Знак. Гра фич ки знак (но те, сло ва и ци фре), ге стов ни и звуч ни знак. Ле по пи са ње. Укра сна 
сло ва.
Традиција. Пра зни ци и укра ша ва ње.
Невербалноизражавање.Пантомима, игре, перформанс. 

Кључ ни пој мо ви: про стор, об лик и ли ни ја.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

ОП ШТИ ДЕО 

Про грам пред ме та ликовнакултура усме рен је на из град њу ком пе тен ци ја ко је су уче ни ци ма нео п ход не за жи вот у са вре ме ном све-
ту. Про грам ска кон цеп ци ја ни је из ме ње на, већ до дат но по др жа ва кре а тив ност на став ни ка. Но ви не су ис хо ди за крај раз ре да. До сти за њем 
ис хо да уче ник по сте пе но раз ви ја ком пе тен ци је. Уло га на став ни ка је да кре и ра свој про грам, при че му тре ба да бу де фо ку си ран на ис хо де, 
од но сно да осми сли ак тив но сти и ода бе ре ме то де, тех ни ке и по ступ ке ко ји ће на нај е фи ка сни ји на чин омо гу ћи ти до сти за ње ис хо да.

Од број них ис хо да ко је уче ни ци до сти жу до кра ја го ди не ода бра ни су они ко је сви уче ни ци мо гу да до стиг ну. При ро да пред ме та је 
та ква да ће се по је ди ни ис хо ди по на вља ти и у дру гим раз ре ди ма (исто или слич но фор му ли са ни). Та кве ис хо де на став ник ту ма чи у од но-
су на уз раст уче ни ка и пре по ру че не, од но сно ода бра не са др жа је. Пред ви ђе но је да се ве ћи на ис хо да до сти же по сте пе но и кон ти ну и ра но 
то ком це ле школ ске го ди не, кроз ра зно вр сне за дат ке и ак тив но сти. Из у зе так су они ис хо ди ко ји се до сти жу кроз пе ри о дич не ак тив но сти, 
као што је од ла зак у уста но ву кул ту ре.

У тре ћој ко ло ни та бе ле на ла зе се пре по ру че ни са др жа ји, не ма пред ло га за да та ка и ак тив но сти. По је ди ни са др жа ји мо гу да се де фи-
ни шу са мо гла го лом, али се фор му ла ци ја не од но си на ак тив ност уче ни ка, већ на про грам ски са др жај (нај че шће упу ћу је на про це се или 
по ступ ке ко је је по треб но об ја сни ти). У про гра му пред ме та ликовнакултура са др жа је чи не кључ ни пој мо ви и под пој мо ви, мо ти ва ци о ни 
са др жа ји и вас пит ни са др жа ји. Кључ ни пој мо ви су не из о став ни са др жа ји, а оста ле са др жа је од ре ђу је на став ник, би ра ју ћи оне ко ји су нај-
по год ни ји за до сти за ње ис хо да.

ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА 

Струк ту ра про гра ма је оквир на, те мат ске це ли не по сто је ис кљу чи во ра ди пре глед но сти (на став ник пла ни ра струк ту ру). Ни је по-
жељ но да струк ту ра уџ бе ни ка бу де основ за пла ни ра ње на ста ве. Нај ве ћа вред ност уџ бе ни ка је у ви зу ел ним са др жа ји ма и у об ја шње њу 
кључ них пој мо ва. Уче ни ци мо гу и да ље ко ри сти ти по сто је ће уџ бе ни ке, али ни је по жељ но да на став ник ко пи ра струк ту ру уџ бе ни ка. На-
став не је ди ни це се пла ни ра ју оквир но, а би ло би до бро да на зив упу ћу је на тре ну так ка да се кључ ни по јам пр ви пут уво ди. По за вр шет ку 
на став не је ди ни це не за вр ша ва се уче ње пој ма. На при мер, ако је на зив пр ве на став не је ди ни це Простор, то не зна чи да уче ни ци тре ба да 
уче о про сто ру са мо то ком тра ја ња те на став не је ди ни це. 

При ли ком пла ни ра ња ча со ва, од но сно ак тив но сти, тре ба има ти у ви ду сле де ће на по ме не. Јед на до бро осми шље на ак тив ност об у хва-
та ви ше од јед ног ис хо да. На осно ву јед ног ис хо да мо же се осми сли ти ви ше за да та ка/ак тив но сти. Ова ко де фи ни са ни ис хо ди по др жа ва ју 
раз ли чи те на чи не пла ни ра ња. Ва жно је са мо из бе ћи ре ла ци ју је дан за да так/ак тив ност – је дан ис ход, јер се не ра ди о ис хо ди ма ко ји се до-
сти жу по за вр шет ку јед ног за дат ка/ак тив но сти. 

 Ка да се пла ни ра ин те гри са на на ста ва, ва жно је во ди ти ра чу на о ци љу и спе ци фич но сти ма пред ме та ка ко уче ни ци не би би ли ус-
кра ће ни, јер сва ки на став ни пред мет има спе ци фич ну ме то ди ку и са мо при ме на свих ме то ди ка омо гу ћа ва це ло куп ни раз вој уче ни ка. У 
на ста ви ликовнекултуре зна ња, уме ња и ста во ви из гра ђу ју се на је дин ствен на чин у ин тер ак ци ји про грам ских еле ме на та (кре а тив ност– 
ме ди ју ми – са др жа ји) и ак тив но сти на став ни ка и уче ни ка, па се од на став ни ка оче ку је да аде кват но по др жи раз вој опа жа ња, ства ра лач ког 
ми шље ња и ин ди ви ду ал ни по тен ци јал сва ког уче ни ка. У упут ству је ука за но на тач ке у ин те гри са ној на ста ви где се ме то де бит но раз ли-
ку ју по пред ме ти ма. 

 Про грам је про јек то ван на ма њи број ча со ва не го што је пред ви ђе но пла ном на ста ве и уче ња ка ко би и на став ник и уче ни ци има ли 
вре ме на да ре а ли зу ју соп стве не кре а тив не иде је. Ка да је реч о уче ни ци ма на ци о нал них ма њи на ко ји по ха ђа ју на ста ву на ма тер њем је зи ку, 
овај „ви шак” ча со ва је пред ви ђен за упо зна ва ње кул ту ре и умет нич ког на сле ђа на ци о нал не ма њи не, а у скла ду са про гра мом пред ме та 
светоконас. 

ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ПРО ГРА МА

Ликовнакултураиокружење

У овој це ли ни су гру пи са ни вас пит ни са др жа ји ко ји се ре а ли зу ју то ком це ле го ди не. Је дан од ци ље ва је да уче ни ци по сте пе но уоча-
ва ју ве зу умет но сти и умет ни ка са сва ко днев ним жи во том. На став ник ће то ком го ди не, сва ки пут ка да се ука же при ли ка, упу ћи ва ти уче-
ни ке на пред ме те ко је ко ри сте или ви ђа ју у свом окру же њу (ауто мо би ли, мо бил ни те ле фо ни, школ ски при бор, при бор за је ло...), а чи ји 
из глед (ди зајн) су осми сли ли умет ни ци. Исто се оче ку је и у на ред ним раз ре ди ма, та ко да ове са др жа је од ре ђу је на став ник, во де ћи ра чу на 
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да не оп те ре ти уче ни ке ин фор ма ци ја ма. Оно што је при мар но је да уче ни ци по ре де свој и ути сак дру гих, да по сте пе но уче да обра зла жу 
(сво јим ре чи ма) оно што им се сви ђа или не сви ђа, да раз у ме ју и по шту ју чи ње ни цу да сва ко мо же има ти дру га чи ји естет ски до жи вљај 
(ко ји се, с вре ме ном, ме ња). Ка да је реч о умет нич ким за ни ма њи ма и про дук ти ма, до вољ но је уче ни ци ма по ну ди ти не ко ли ко јед но став-
них пој мо ва ко је тре ба да по ве жу (на при мер, сли кар – сли ка). Уко ли ко по сто је мо гућ но сти, на став ник то ком го ди не во ди уче ни ке у нај-
ма ње две уста но ве кул ту ре (на при мер, у би о скоп и у по зо ри ште) и упу ћу је их на пра ви ла по на ша ња и обла че ња, на раз ли ке у пра ви ли ма 
по на ша ња и на опа жа ње уре ђе ња про сто ра и ка рак те ри стич не ат мос фе ре уну тар уста но ве. Ва жно је да се ови са др жа ји уче не на ме тљи во 
и по сте пе но, та ко да раз ви ја ју ра до зна лост, осе ћај за есте тич ке вред но сти и ин те ре со ва ње за умет ност и кул ту ру. 

Ка да је реч о ис тра жи ва њу ви зу ел них ка рак те ри сти ка нај бли жег окру же ња и при ро де, ча со ви ликовнекултуре мо гу да се ин те гри шу 
са ча со ви ма пред ме та светоконас, од ко јих се раз ли ку ју по то ме што ни су стрикт но ве за ни за за ви чај ни прин цип. Уче ни ци има ју сло-
бо ду да у ли ков ном ра ду из ра зе оно што им је зна чај но, а што мо же би ти ве за но и за не ки уда ље ни про стор. На при мер, свој до жи вљај 
то ком бо рав ка на се лу, на мо ру, на пла ни ни... Уче ни ци се ме ђу соб но упо зна ју ка да го во ре о свом ли ков ном ра ду (за што су ода бра ли баш 
ту те му/мо тив, шта им је би ло зна чај но да при ка жу...), а то мо же би ти при ли ка да у ра до ви ма вр шња ка уоче ви зу ел не од ли ке про сто ра ко-
ји им је не по знат. Ка да се ли ков но из ра жа ва ње по ве зу је са вер бал ним на став ник се осла ња на упут ство за ре а ли за ци ју про гра ма пред ме та 
српскијезик, од но сно матерњијезик.

Односиувидномпољу

Об лик је ли ков ни еле мент ко ји гра ди ком по зи ци ју, а ра ди се о пој му из те о ри је об ли ко ва ња ко ји се у пр вом раз ре ду учи ис ку стве но. 
Све ак тив но сти ко је се од но се на ис тра жи ва ње свој ства об ли ка (ве ли чи на, бо ја, тек сту ра...) и по ло жај об ли ка у про сто ру мо гу да се ре а-
ли зу ју на ин те гри са ним ча со ви ма пред ме та ликовнакултура, математика и светоконас. Ча со ви ликовнекултуре тре ба да се раз дво је од 
ча со ва математике у тре нут ку ка да уче ни ци поч ну да ко ри сте ле њир. 

По јам кретање(ки ша, обла ци, та ла си, пти це, ин сек ти, ауто мо бил, лифт, љу ди, кућ ни љу бим ци...) пред ло жен је као под сти цај за ак-
тив но сти ко је уче ни ци ма омо гу ћа ва ју да са мо стал но гра де мре жу пој мо ва. На став ник уоби ча је но под сти че уче ни ке на раз ми шља ње тех-
ни ком асо ци ја ци ја. Пој мо ви ко је уче ни ци са мо стал но по ве зу ју са пој мом кре та ња мо гу да се за пи шу на та бли. На тај на чин се до ла зи до 
ве ћег бро ја те ма/мо ти ва за ли ков ни рад, а сва ки уче ник би ра те му/мо тив ко ји га нај ви ше мо ти ви ше да ства ра. Кре та ње се мо же по ве за ти 
са зву ком, па је по жељ но осми сли ти и ча со ве ко ји су ин те гри са ни са ча со ви ма музичкекултуре и физичкогиздравственогваспитања. 
Јед на од мо гућ но сти је игра у школ ском дво ри шту у ко јој уче ни ци за у зи ма ју раз ли чи те по ло жа је и оп цр та ва ју ба че не сен ке. Ова игра 
по ве зу је пој мо ве кре та ње и сен ка и мо же по слу жи ти као увод за раз го вор о из во ру све тло сти, о про ме ни из гле да об ли ка и ба че не сен ке 
об ли ка у то ку да на. Тре ба има ти у ви ду да ак це нат ни је на раз ви ја њу на уч ног ми шље ња, већ ства ра лач ког. 

 Ра ди без бед но сти у са о бра ћа ју по жељ но је уче ни ци ма ука за ти на чи ње ни цу да уда ље ни објек ти де лу ју ма њи не го што је су. Ако се 
ауто мо бил кре ће ка на ма, што је бли жи де лу је све ве ћи. На став ник ове ин фор ма ци је илу стру је сли ком из уџ бе ни ка, ча со пи са, као и по-
сма тра њем обје ка та у окру же њу. Ако је по треб но, уче ни ци мо гу и да по ку ша ју да при ка жу бли же и да ље објек те и би ћа у ли ков ном ра ду.

Обликовање

На став ник би ра ли ков не тех ни ке ко је ће се учи ти у пр вом раз ре ду. Ва жно је да бу ду ра зно вр сне, да уче ни ци мо гу да их ко ри сте 
са мо стал но или уз ми ни мал ну по моћ и да су из во дљи ве у шко ли. На став ник об ја шња ва тех ни ке у фор ми крат ког упут ства пре и у то ку 
ра да. По што до би ју основ не (нео п ход не) ин фор ма ци је, уче ни ци са мо стал но ис тра жу ју из ра жај не мо гућ но сти ли ков них тех ни ка док из-
ра жа ва ју сво је за ми сли.

Ка да је реч о при бо ру и ма те ри ја лу, при мар не су ин фор ма ци је ко је се од но се на без бед ност и здра вље, па тек он да ин фор ма ци је о 
из ра жај ним свој стви ма (ко је се ве ћим де лом уче ис ку стве но). При мер. 1. Здра вље и без бед ност. Цр теж ура ђен фло ма сте ром бле ди на све-
тло сти (мо же се де си ти да с вре ме ном од ње га оста не са мо не ко ли ко бле дих мр ља). Пер ма нент ни фло ма сте ри не бле де, али мо гу би ти 
отров ни (ро ди те љи тре ба да про чи та ју озна ке пре ку по ви не). 2. Из ра жај на свој ства. Ква ли тет ни фло ма сте ри има ју ин тен зив ну бо ју, а у 
па ко ва њу има ви ше то но ва. По год ни су за цр та ње стри по ва, али не и за сли ка ње (јер се бо је не мо гу ме ша ти, не мо гу се до би ти мно ги то-
но ви ко ји по сто је у при ро ди и у окру же њу...).

Ка да об ли ку ју раз не вр сте гли на, уче ни ци спон та но ком би ну ју по ступ ке додавање и одузимање, што је да ле ко лак ше не го об ли ко ва-
ње са мо јед ним по ступ ком. Об ли ко ва ње са мо до да ва њем је пред ло же но ка ко би се под ста као раз вој уче ни ка, на ро чи то раз ви ја ње па жње. 
На став ник мо же пр во да за да уче ни ци ма да за јед но об ли ку ју јед ну скулп ту ру од гли не (ре зул тат ни је ва жан). По сту пак спајање се при-
ме њу је код об ли ко ва ња ра зно вр сним ма те ри ја лом. Од уче ни ка се оче ку је да раз ми шља ју, ис тра жу ју, да се до го ва ра ју и раз ме њу ју иде је и 
ис ку ства ка ко би сми сли ли ка ко да ефи ка сно спо је два или ви ше ма те ри ја ла ка да об ли ку ју ли ков ни рад. На став ник во ди ове ак тив но сти 
и, уко ли ко је по треб но, мо же да на ве де на чи не спа ја ња (леп ком, ве зи ва њем, спа ја ли ца ма, деч јом хеф та ли цом, чач ка ли ца ма...), али уче ник 
тре ба да ода бе ре на чин.

Ве о ма је ва жно да уче ни ци раз ви ја ју осе ћај за ли ни ју (да не би про ду ко ва ли кру те, схе мат ске цр те же). По сто је број ни на чи ни да се 
раз ви ја осе ћај за ли ни ју, ве ћи ном су у фор ми игре и на став ник мо же про на ћи на ин тер не ту опи се ча со ва и за да та ка (у овом упут ству је 
мо гу ће да ти са мо крат ку пре по ру ку). На став ник тре ба да тра жи од уче ни ка да цр та ју ком би ну ју ћи при бор (на при мер, олов ку и бо ји цу). 
Не оче ку је се да ће уче ни ци по за вр шет ку раз ре да би ти оспо со бље ни да све сно ко ри сте из ра жај на свој ства ма те ри ја ла. Сви уче ни ци су 
до сти гли ис ход ако су у то ку го ди не цр та ли ра зно вр сним ма те ри ја лом/при бо ром.

У пр вом раз ре ду уче ни ци углав ном спон та но цр та ју и бо је. На став ник ће, на осно ву про це не мо гућ но сти оде ље ња и по је ди нач них 
уче ни ка, од лу чи ти ка да и ка ко ће уче ни ке по сте пе но уво ди ти у сли ка ње. Је дан од по сту па ка је да се уче ни ци ма за да да „цр та ју и бо је” 
са мо по мо ћу чет ке и бо је (не ко ри сте олов ку). У пр вом раз ре ду то мо же да бу де за да так ко ји ра де са мо јед ном (или ни јед ном). По сту пак 
ко ји под сти че раз ми шља ње и раз ви ја осе ћај за бо је под ра зу ме ва зах те ве ко ји су не што из над мо гућ но сти уче ни ка (а ко ји ни су не ре ал ни 
ако се уве ду на вре ме и по сте пе но). На при мер, за да так у ко ме се од уче ни ка тра жи да ко ри сте са мо три или са мо две оми ље не бо је.

Ка да је реч о ре ци кла жи, по треб но је осми сли ти ак тив но сти ко је су при пре ма за оно што ће се учи ти у ста ри јим раз ре ди ма, што не 
зна чи да уче ни ци не тре ба да до би ју јед но став не ин фор ма ци је. Ва жно је да зна ју да мо гу да пре о бли ку ју ма те ри јал и пред ме те ко је же ле 
да ба це. На при мер, ам ба ла жу, по ло мље не или по ква ре не играч ке, остат ке тка ни на... На тај на чин се ште ди, па се и не ке књи ге и све ске 
пра ве од ста рог (ре ци кли ра ног) па пи ра. То је до вољ но ин фор ма ци ја за овај раз ред.

Ак тив но сти као што су цр та ње, ва ја ње и сли ка ње ни су ве за не са мо за ве жба ње ли ков них тех ни ка, већ мно го ве ћи зна чај има ју ко му-
ни ка ци ја и кре а тив ност. Уче ни ци кроз ли ков ни рад са оп шта ва ју сво је иде је, рас по ло же ња, раз ми шља ња, за ми шља ња, емо ци је... На став-
ник пла ни ра мо ти ва ци о ни раз го вор ко ји под сти че из ра жа ва ње. Но ви на у про гра му су ин фор ма ци је ко је до са да ни су план ски ко ри шће не 
као мо ти ва ци о ни са др жај, а пре по ру че не су да би се ефи ка сни је омо гу ћи ло сти ца ње оп штих ком пе тен ци ја. Та кав са др жај су умет нич ка 
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де ла, укљу чу ју ћи и она ко ја уче ни ци овог уз ра ста не раз у ме ју (на при мер, де ла Ум бер та Бо ћо ни ја, Па бла Пи ка са, По ла Се за на, Сто ја на 
Ће ли ћа, Мар ка Ша га ла, Ва си ли ја Кан дин ског...). Ка да се умет нич ка де ла ко ри сте као мо ти ва ци о ни са др жај, ва жно је ода бра ти од го ва ра-
ју ћу ме то ду/тех ни ку да би се под ста као раз вој кре а тив но сти, а из бе гло ими ти ра ње. На при мер, на став ник не по ка зу је уче ни ци ма ре про-
дук ци ју умет нич ког де ла, већ са мо је дан њен део (оста ло је пре кри ве но), а на осно ву ви дљи вог де ла се не мо же на слу ти ти ка ко из гле да 
це ли на. Од уче ни ка се тра жи да „до вр ше” де ло, сва ко ка ко же ли. По за вр шет ку ра да уче ни ци по ре де сво ја ре ше ња, као и сво је ра до ве са 
ори ги нал ним де лом (на став ник по ка зу је це лу ком по зи ци ју). Ва жно је про на ћи де ло ко је уче ни ци не мо гу да ви де у уџ бе ни ку. По сту пак 
пра ти и од го ва ра ју ћи раз го вор, уче ни ци тре ба да схва те да циљ за дат ка ни је да по га ђа ју та чан од го вор, већ да кре и ра ју ори ги на лан рад. 
Ово је са мо јед на од број них мо гућ но сти, од на став ни ка се оче ку је да осми сли и дру ге. И за уче ни ке на ци о нал них ма њи на, ко ји тре ба да 
упо зна ју соп стве но умет нич ко на сле ђе, ве о ма је ва жно да не бу ду оп те ре ће ни су во пар ним из ла га њем и зах те вом да ме мо ри шу по дат ке 
или ана ли зи ра ју де ло. У пр вом ци клу су се сва умет нич ка де ла и спо ме ни ци кул ту ре ко ри сте као мо ти ва ци ја за ства ра лач ки рад, а уче ни ци 
ће лак ше упам ти ти умет ни ке и њи хо ва де ла, ако се са тим де ли ма по ве жу кроз не ку за ни мљи ву ак тив ност или за да так. 

Споразумевање

У овој це ли ни су пред ло же ни са др жа ји ко ји се од но се на чи та ње (раз у ме ва ње) ин фор ма ци ја, у пр вом ре ду ви зу ел них, од но сно сли ке 
у нај ши рем зна че њу (ре кла ме, илу стра ци је у уџ бе ни ци ма и деч јим ча со пи си ма, из ра зи ли ца...) и раз ли чи те на чи не спо ра зу ме ва ња. На-
став ник би ра ак тив но сти и са др жа је, во де ћи ра чу на о то ме да ће се уче ни ци кон ти ну и ра но оспо со бља ва ти за чи та ње ви зу ел них ин фор-
ма ци ја, од пр вог раз ре да до кра ја основ не шко ле. У пр вом раз ре ду уче ни ци тре ба да стек ну свест о то ме да се раз не (и ва жне) по ру ке не 
пре но се са мо го во ром и ре че ни цом, већ и зву ком (на при мер, школ ско зво но), бо јом (се ма фор), сло же ним сли ка ма, му зи ком, ми ми ком, 
ге стом... Сло же не при че у сли ка ма (стрип, цр та ни филм) ту ма че се на ин те гри са ним ча со ви ма пред ме та ликовнакултура и српскијезик, 
од но сно ма тер њи је зик. Ка да је реч о гра фич ким зна ци ма (сло во, ци фра, но та) ко ри сно је за да ти уче ни ци ма да укра ша ва ју ода бра ни знак. 
На тај на чин се уво де у ка ли гра фи ју и пој мо ве ко је ће бли же упо зна ти у ста ри јим раз ре ди ма. Ак тив но сти ве за не за тра ди ци ју и укра ша-
ва ње сми шља на став ник, у за ви сно сти од пра зни ка/све ча но сти. Игра Ле де на кра љи ца, као и пан то ми ма су по го дан увод у пер фор манс, 
ко ји ће се ра ди ти и у на ред ним раз ре ди ма. Ни је по жељ но да се не вер бал но спо ра зу ме ва ње за ме ни дру гим ак тив но сти ма (на при мер, об-
ли ко ва њем сце но гра фи је за школ ску при ред бу или за лут кар ско по зо ри ште), за то што су ове ак тив но сти ва жне за раз вој, а по ма жу да се 
по ву че ни уче ни ци ак ти ви ра ју. Не вер бал но из ра жа ва ње мо же да се учи на ин те гри са ним ча со ви ма пред ме та ликовнакултура и физичкои
здравственоваспитање (јед на од број них ак тив но сти је об ли ко ва ње сло ва и бро је ва те лом).

На зив пред ме та МУЗИЧКАКУЛТУРА
Циљ Циљ уче ња пред ме та музичкакултура је да код уче ни ка рaзвиjе интeрeсoвaње и љу бав пре ма му зи ци кроз ин ди ви ду ал но и ко лек тив но му зич ко 

ис ку ство ко јим се под сти че раз ви ја ње кре а тив но сти, естет ског сен зи би ли те та и ду ха заједниш твa, као и од го вор ног од но са пре ма очу ва њу му зич ког 
на сле ђа и културe свoгa и дру гих нaрoдa.

Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– об ја сни сво јим ре чи ма ути ске о слу ша ном 
де лу, осо би не то на, до жи вљај пре гла сне му зи-
ке и ње ног ути ца ја на те ло и за што је ти ши на 
ва жна;
– раз ли ку је ода бра не зву ко ве и то но ве, пе-
ва ње/сви ра ње; хор/је дан пе вач/гру па пе ва ча; 
ор ке стар/је дан сви рач/гру па сви ра ча, бо ју 
раз ли чи тих пе вач ких гла со ва и ин стру ме на та и 
му зич ке из ра жај не еле мен те;
– пре по зна му зич ки по че так и крај и по на-
вља ње те ме или ка рак те ри стич ног мо ти ва у 
слу ша ном де лу;
– по ве зу је му зич ко де ло у од но су на ње му бли-
ске си ту а ци је, вр сту гла са и бо ју ин стру мен та 
са ка рак те ром де ла;
– по шту је до го во ре на пра ви ла по на ша ња при 
слу ша њу му зи ке; 
– ко ри сти са мо стал но или уз по моћ од ра слих, 
до ступ не но си о це зву ка;
– из го ва ра у рит му уз по крет бро ја ли це;
– пе ва по слу ху пе сме раз ли чи тог са др жа ја и 
рас по ло же ња;
– пе ва по слу ху уз по крет на род не пе сме, му-
зич ке игре;
– при ме њу је пра ви лан на чин пе ва ња и до го-
во ре на пра ви ла по на ша ња у груп ном пе ва њу 
и сви ра њу;
– сви ра по слу ху звуч не оно ма то пе је и илу-
стра ци је, рит мич ку прат њу уз бро ја ли це и пе-
сме, јед но став не аран жма не, сви рач ке де о ни це 
у му зич ким игра ма;
– по ве зу је по чет не то но ве пе са ма-мо де ла и јед-
но став них на мен ских пе са ма са бо ја ма, ри там 
са гра фич ким при ка зом;
– об ја шња ва сво јим ре чи ма до жи вљај свог и 
ту ђег из во ђе ња;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Умет нич ка му зи ка у цр та ним и ани ми ра ним фил мо ви ма. Од нос звук – лик, му зи ка – рад ња.
Ком по зи ци је ко је илу стру ју раз ли чи та осе ћа ња.
Звук и тон (из во ри).
Зву ци те ла (пулс, ку ца ње ср ца, ди са ње...). Зву ци из при ро де и окру же ња. Звуч ни знак (школ-
ско зво но, ауто мо бил ска си ре на...). 
Тон: бо ја (раз ли чи ти гла со ви и ин стру мен ти), тра ја ње (кра так – дуг), ја чи на (гла сан – тих), 
ви си на (ви сок – ду бок). 
Ти ши на и од су ство зву ка.
Ком по зи ци је ко је илу стру ју раз ли чи те бо је људ ског гла са и ин стру ме на та.
Му зич ки ди ја лог (хор, глас и хор, глас и ин стру мент, два гла са, два ин стру мен та, је дан сви-
рач, гру па сви ра ча, ор ке стар). 
Раз ли чи ти жан ро ви ве за ни за си ту а ци је зна чај не за уче ни ке (пра зни ци, при ред бе, све ча но-
сти, ро ђен да ни, вен ча ња, но во го ди шње и бо жић не пе сме...). 
Му зич ка при ча.
Ка рак тер де ла и еле мен ти му зич ке из ра жај но сти (усло вље ност). 
Му зич ки бон тон.
Му зи ка и здра вље.
Но си о ци зву ка (це-де пле јер, ем пе 3 пле јер, ра чу нар...).

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

Из го вор бро ја ли це у рит му уз по крет – пље ска ње, пуц ке та ње пр сти ма, ко ра ча ње, дла ном о 
на дла ни цу, уда ром о клу пу.
Звуч не оно ма то пе је и илу стра ци је.
Др жа ње те ла и ди са ње – правилaн на чин пе ва ња. 
Пра вил на дик ци ја – из го ва ра ње бр за ли ца и бро ја ли ца.
Пе ва ње пе са ма по слу ху раз ли чи тог са др жа ја и ка рак те ра.
Пе ва ње пе са ма уз по крет – пе сме уз игру и на род не пе сме.
Пе ва ње мо де ла и на мен ских пе са ма и по ве зи ва ње њи хо вих по чет них то но ва уз бо ју (до-зе ле-
но, ре-бра он, ми-жу то, фа-пла во и сол-цр ве но).
Деч ји рит мич ки ин стру мен ти и на чи иа сви ра ња на њи ма.
Сви ра ње по слу ху прат ње уз бро ја ли це и пе сме – пулс, ри там, гру пи са ње уда ра. 
Пе ва ње и из во ђе ње му зич ких ига ра уз сви ра ње на деч јим ин стру мен ти ма – пе сме уз игру, 
ди дак тич ке игре, му зич ке дра ма ти за ци је.
Сви ра ње ин стру мен тал них аран жма на на деч јим рит мич ким ин стру мен ти ма и на ал тер на-
тив ним из во ри ма зву ка.
Сви ра ње гра фич ки пред ста вље ног рит ма.
Му зич ки бон тон.
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– уче ству је у школ ским при ред ба ма и ма ни фе-
ста ци ја ма;
– на пра ви деч је рит мич ке ин стру мен те;
– ства ра звуч не ефек те, по кре те уз му зи ку, 
ма њу рит мич ку це ли ну по мо ћу раз ли чи тих 
из во ра зву ка, рит мич ку прат њу за бро ја ли-
це, пе сме и му зич ке игре по мо ћу раз ли чи тих 
из во ра зву ка, му зич ко пи та ње и од го вор на 
рит мич ким уда раљ ка ма, јед но став ну ме ло ди ју 
на кра ћи за да ти текст;
– иза бе ре пре ма ли те рар ном са др жа ју од го ва-
ра ју ћи му зич ки са др жај.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Из ра да деч јих рит мич ких ин стру ме на та од раз ли чи тих ма те ри ја ла.
Ства ра ње зву ко ва из не по сред не око ли не и при ро де спон та ном или до го во ре ном им про ви-
за ци јом. 
Кре и ра ње соп стве них по кре та уз му зи ку ко ја се из во ди или слу ша.
Ства ра ње звуч них ефе ка та и јед но став не рит мич ке прат ње ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре 
зву ка.
Би ра ње ин стру ме на та на осно ву зву ка и ства ра ње јед но став не рит мич ке прат ње уз бро ја ли-
це, пе сме и му зич ке игре. 
Ства ра ње ма њих рит мич ких це ли на на осно ву му зич ког ис ку ства – из го во ром у рит му, раз-
ли чи тим по кре ти ма, пред ме ти ма и деч јим рит мич ким ин стру мен ти ма.
Ства ра ње му зич ких пи та ња и од го во ра на деч јим рит мич ким ин стру мен ти ма у ди ја ло гу. 
Ства ра ње јед но став не ме ло ди је на кра ћи текст.
Би ра ње по зна тих му зич ких са др жа ја, звуч них оно ма то пе ја и илу стра ци ја за ства ра ње звуч не 
при че – пра ће ње ли те рар ног тек ста.

Кључ ни пој мо ви: тон, по крет, ме ло ди ја, ри там и из во ђе ње.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкaкултурa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и тeмaт ских jeдиницa 
кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изо ло ва но од дру ге и би ти са ма се би циљ, a дa сe ис-
тoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим дру гим aспeкт имa музикe. Му зи ку од по чет ка тре ба по ве зи ва ти са што ви ше до га ђа ја у жи во ту де те та. 

На ста ва је усме ре на на оства ри ва ње ис хо да и да је пред ност ис ку стве ном уче њу у окви ру ко јег уче ни ци раз ви ја ју лич ни од нос пре ма 
му зи ци, а по сте пе на ра ци о на ли за ци ја ис ку ства вре ме ном по ста је те о риј ски оквир. Ис ку стве но уче ње у окви ру овог пред ме та под ра зу ме-
ва ак тив но слу ша ње му зи ке, лич но му зич ко из ра жа ва ње уче ни ка кроз из во ђе ње му зи ке и му зич ко ства ра ла штво. 

Па ра лел но од ви ја ње раз ли чи тих му зич ких ак тив но сти под сти че фи ну мен тал ну ком би на то ри ку, дра го це ну за раз ви ја ње укуп ног 
мен тал ног и пси хо-мо тор ног по тен ци ја ла уче ни ка, као и од лич ну осно ву за ин те гра ци ју са дру гим пред ме ти ма.

Исходи пред ста вља ју му зич ке, опа жај не и са знај не ак тив но сти уче ни ка. Му зич ке ак тив но сти су го вор у рит му, пе ва ње, сви ра ње, 
по крет уз му зи ку, слу ша ње му зи ке и ви до ви ства ра ла штва. Пре по ру че ни музичкисадржаји (бро ја ли це, пе сме, рит мич ки аран жма ни, 
ком по зи ци је за слу ша ње му зи ке) оста вља ју про стор за из бор дру гих са др жа ја у скла ду са мо гућ но сти ма уче ни ка и ин вен тив но шћу на-
став ни ка. Да би по сти гао оче ки ва не ис хо де вас пит но-обра зов ног про це са, на став ник ре а ли зу је на ста ву ко ри сте ћи глас, по крет и му зич ке 
ин стру мен те. Ко ре ла ци ја из ме ђу пред ме та мо же би ти по ла зи ште за број не ак тив но сти у ко ји ма уче ни ци мо гу би ти уче сни ци као ис тра-
жи ва чи, кре а то ри и из во ђа чи. Код уче ни ка тре ба раз ви ја ти дух за јед ни штва кроз рад у гру па ма и у оде ље њу, као и ко му ни ка циј ске ве шти-
не у ци љу пре но ше ња и раз ме не ис ку ста ва и зна ња. 

У окви ру са ме ор га ни за ци је ча са пре о вла ђу је ак тив ност ко јом тре ба да се са вла да но ви му зич ки са др жај, али је она увек у ком би-
на ци ји са дру гим му зич ким ак тив но сти ма. По ла зи се од цен трал не те ме (нпр. на зи ва пе сме ко ја се учи, или ком по зи ци ји ко ја се слу ша). 
Про цес уче ња увек по ла зи од што ква ли тет ни јег из бо ра му зич ких при ме ра. Спе ци фич ност пред ме та се огле да у то ме да се му зич ке ак-
тив но сти од ви ја ју па ра лел но или јед на му зич ка ак тив ност ло гич ки во ди ка дру гој. На при мер, из во ђе ње бро ја ли це уз по крет во ди ка сви-
ра њу на деч јим рит мич ким ин стру мен ти ма. Ве жбе пра вил ног др жа ња те ла, ди са ња и го вор не ар ти ку ла ци је прет хо де об на вља њу по зна-
тих пе са ма, ко је су опет са др жај но и/или му зич ки слич не оној ко ју ће учи ти. Уз пе сму или бро ја ли цу мо же се сви ра ти рит мич ка прат ња. 
Слу ша ње му зи ке мо же се ком би но ва ти са свим дру гим ак тив но сти ма. 

Нај ва жни ји по кре тач на ста ве тре ба да бу де прин цип мо ти ва ци је и ин клу зив но сти у под сти ца њу мак си мал ног уче шћа у му зич ком 
до жи вља ју као и раз ви ја њу по тен ци ја ла за му зич ко из ра жа ва ње. 

На ста ва му зич ке кул ту ре оства ру је се кроз сле де ће обла сти:
– Слу ша ње му зи ке,
– Из во ђе ње му зи ке,
– Му зич ко ства ра ла штво.

СЛУ ША ЊЕ МУ ЗИ КЕ

Слушaњe музикe je aк тиван пси хич ки прoцeс кojи под ра зу ме ва eмoциoнaлни дoживљaј, бoгaт тeлeсни дoживљaј и мисaoну aк-
тивнoст. Циљ на став ног про це са у oблaсти слушaњa музикe је да код уче ни ка рaзвије кaпaцит пaжњe и спо соб ност ак тив ног слу ша ња (са 
за дат ком) чи ме се рaзвиja и музичкa мeмoриja, тe нe трeбa инсистирaти нa пaмћeњу, a пoгoтoвo нe нa прoвeри слушaних дeлa Укoликo 
нaстaвник у вeзи сa слушaним дeлoм, oбeз бeди квaлитeтнo искус твo учeнику учeник ћe сe сaм врaтити нa тo дeлo и вре ме ном би ти у 
стaњу дa гa прeпoзнa. За то је од ве ли ке ва жно сти при пре ма на став ни ка за ову ак тив ност у окви ру ко је уче ни ци ма тре ба да се ука же на 
ре ле вант не из ра жај не еле мен те ко ји ма је оства рен му зич ки из раз. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм тре ба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. 
Meтoдички при ступ прoцeсу слушaњa музикe трeбa дa будe усмeрeн нa учeничкo oт кривaњe, тj. прeпoзнaвaњe изрaжajних eлeмeнaтa. 

Учeници мoгу прeпoзнaти изрaжajнe eлeмeнтe кoje им je нaстaвник прeтхoднo прeдстaвиo и oбjaсниo нa нaчин сличaн зaдaт ку кojи ћe им 
пoтoм пoстaвити. 

На при мер:
На став ник ода бе ре од ре ђе ну кра ћу му зич ку це ли ну (нпр. Слон – Сен-Сан са), ис при ча уче ни ци ма шта је ин спи ри са ло ком по зи то ра 

да на пи ше му зич ко де ло и по ве де кра так раз го вор о ка рак те ри сти ка ма ове жи во ти ње (ве ли чи на, те жи на, на чин кре та ња и сл.). На кон што 
су за јед но по слу ша ли му зич ки при мер, на став ник тре ба да скре не па жњу на ком по зи то ров из бор од ре ђе них му зич ких из ра жај них еле ме-
на та у ве зи са ка рак те ри сти ка ма жи во ти ње о ко ји ма су прет ход но при ча ли (ве за из ме ђу тем па ком по зи ци је и из бо ра ин стру мен та и сло на 
као жи во ти ње; на чин на ко ји се ме ло ди ја кре ће и ути сак о сло ну...). Ва жно је да при сва ком обра ћа њу па жње на по је ди ни из ра жај ни еле-
мент, на став ник пу сти му зич ки при мер и ука же на од ре ђе не ка рак те ри сти ке у са мом му зич ком то ку. Та ко ђе је по треб но у ве зи са сва ким 
из ра жај ним еле мен том по ста ви ти пи та ње ка кав би ка рак тер му зи ке био уко ли ко би би ло ко ји од ових из ра жај них еле ме на та био дру га чи-
ји. На став ник мо же уче ни ци ма да (на ду хо ви ти на чин) де мон стри ра и ову си ту а ци ју, а са ци љем да уви де ко ли ко је бит но па жљи во ва ја ње 
сва ког од из ра жај них еле ме на та за це ло куп ни му зич ки ка рак тер и сам му зич ки до жи вљај. 

Уко ли ко се ова кво де мон стра ци о но слу ша ње по ста ви пра вил но, на кон не ко ли ко ме се ци, област слу ша ња му зи ке мо же да бу де оства-
ри ва на са мо пу тем ана ли тич ког слу ша ња му зи ке, а да се на став ник вра ћа и на де мон стра ци о но у слу ча је ви ма ка да же ли да пред ста ви 
не ки но ви из ра жај ни еле мент му зи ке.
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У окви ру ана ли тич ког слу ша ња му зи ке на став ник пре пу шта ња ком по зи ци је, уче ни ци ма за да је за да так да пр во обра те па жњу на 
ка рак тер слу ша ног при ме ра и оба ве зно им по ну ди оп ци је од го во ра, од ко јих је пар не тач но (оме ђи ва ње тер ми на), по пут: „бор бе ни”, „сми-
ре ни”, „раз и гра ни” ка рак тер. Сле де ћи за да так би био (пре слу ша ња) да им усме ри па жњу на ве зу из ме ђу тем па и опи са ног ка рак те ра де ла 
(опет уз по ну ђе ње оп ци је од го во ра); у на ред ном слу ша њу ће раз ми шља ти о из бо ру ин стру мен та, па ме ло ди ји итд. 

Уче ник тре ба да има ја сно фор му ли са на упут ства на шта да усме ри па жњу при ли ком слу ша ња ка ко би мо гао да пра ти му зич ки ток 
(по пут из во ђач ког са ста ва, тем па, на чи на на ко ји је ме ло ди ја из ва ја на, спе ци фич них рит мич ких ка рак те ри сти ка, по на вља ње и про ме на и 
сл.). По сте пе но, ови еле мен ти му зич ког то ка по ста ју „кон стан та” у про це су уче нич ке пер цеп ци је/пер цеп ци је па на став ник мо же да про-
ши ру је опа жај ни ка па ци тет код уче ни ка усме ра ва ју ћи њи хо ву па жњу пре слу ша ња на ре ле вант не спе ци фич но сти му зич ког де ла.

Ова ко по ста вље но слу ша ње му зи ке, ко је под сти че раз вој му зич ке па жње, спо соб ност пра ће ња му зич ког то ка са раз у ме ва њем и 
упо зна ва ње са из ра жај ним еле мен ти ма, ко ји су у слу жби ис ка зи ва ња ’му зич ке по ру ке’ или ко му ни ка ци је, од су штин ске је ва жно сти и за 
му зич ко из во ђе ње и му зич ко ства ра ла штво. 

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА СЛУ ША ЊЕ

Химне

Све то сав ска хим на
Др жав на хим на
Школ ска хим на

Народнепесме

Ер ско ко ло
Ва си но ко ло 
Ко па цу ра ви но град
Си ноћ кад је пао мрак 
Кад те ви дим на со ка ку – ста ро град ска 
Ој Бад ња че, Бад ња че
Ча роб на фру ла – Бо ра Ду гић

Песмезадецу

Ка ко се пре ла зи ули ца – Бран ко Ми ли ће вић
Сед ми ца – Ми ња Су бо та
Ивин воз – Вла да и Ги ле
Ал је леп овај свет – Сте ван Ст. Мо кра њац и Алек сан дар Ко раћ 
Учи мо да бро ји мо – Бран ко Ми ли ће вић
Слон ле по тан Дон до лан – Дра ган Ла ко вић 
Бу ба ма ра – Ни ко ла Ву ко ма но вић
За клео се бум бар – Мир ко Шо уц
Стра шан лав – С. Ба рић
Успо ри те по ред шко ле – хор Ча ро ли ја
Па жљив ко – хор Ча ро ли ја
Дру гар ство – Дра ган Ла ко вић
Све је по шло на о пач ке – Ми о драг Илић-Бе ли
Ја ну ар ске зве зде – Ми о драг Илић-Бе ли
Успа ван ка за Аћи ма – Ми о драг Илић-Бе ли
Успа ван ка – Бран ко Ми ли ће вић 
Нај леп ша ма ма на све ту – Алек сан дар Ко раћ
Про ле ће у шу ми – деч ја пе сма из Фин ске
Кад си сре ћан – деч ја пе сма
Де ца су украс све та – Ми ња Су бо та
Леп ти ри ћу ша ре ни ћу – деч ја пе сма
Ишли смо у Афри ку – Ми ња Су бо та
Нек свуд љу бав сја – деч ја пе сма из Бел ги је

Домаћикомпозитори

Ме две до ва же нид ба – Л. Ди ми три је вић
Сме ја ли ца – Де јан Де спић
У Бу ди му гра ду – Сте ван Ст. Мо кра њац
Пе сма о од је ку – Ми о драг Илић-Бе ли

Страникомпозитори

Скер цан до – Карл Орф
Ра дец ки марш – Јо хан Штра ус 
Ху мо ре ска – Ан то њин Двор жак
Бум ба ров лет – Ни ко лај Рим ски-Кор са ков
Кар не вал жи во ти ња (Слон, Кен гу ри, Ка вез за пти це, Ко ко шке и пе тло ви) – Ка миј Сен-Санс
Вал цер, оп. 69 бр. 2 – Фре де рик Шо пен
Успа ван ка – Јо ха нес Брамс 
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Крц ко Ора шчић (Ки не ски плес, Игра ше ћер не ви ле) – Чај ков ски
Абе це да – Вол фганг А. Мо царт
Пче ли ца – Франц Шу берт
Ме ну ет, Ге-дур – Бах
Док ме сец сја – Жан Ба тист Ли ли
Звон чи ћи – Џејмс Пјер понт

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ МУ ЗИ КЕ

Сва ки аспект из во ђе ња му зи ке има не по сре дан и дра го цен ути цај на раз вој уче ни ка. Из во ђе њем му зи ке ак ти ви ра се ве ли ки број ког-
ни тив них рад њи, раз ви ја ду го роч но пам ће ње, осе тљи вост за дру ге уче сни ке у му зич ком до га ђа ју (тзв. тим ски рад, то ле ран ци ја) и фи не 
мо то рич ке рад ње. По себ ну па жњу тре ба усме ри ти на спон та не по кре те као од го вор на му зи ку. 

Кроз из во ђе ње му зи ке, а у окви ру ин ди ви ду ал них мо гућ но сти уче ни ка, под сти че се и раз ви ја ње лич ног сти ла из ра жа ва ња. Циљ 
на став ног про це са у обла сти из во ђе ња му зи ке је под сти ца ње уче ни ка да се му зич ки из ра жа ва ју и да ис тра жу ју на чи не ко ји су њи ма свој-
стве ни. Ме ри ло успе ха је уче шће и мо ти ви са ност уче ни ка. 

Певање

Глав ни кри те ри јум за из бор пе са ма је ква ли тет му зич ког де ла као и при ме ре ност уз ра сту уче ни ка у од но су на те ма ти ку, ри там, ар-
ти ку ла ци ју ме ло диј ских ско ко ва и сл. При из бо ру пeсaмa зa пeвaњe, нaстaвник увек тре ба да има у ви ду и глaсoвнe мoгућнoсти уче ни ка. 

Пре по чет ка пе ва ња по треб но је спро ве сти крат ке ве жбе за рас пе ва ва ње при че му по себ но тре ба обра ти ти па жњу на пра вил но др-
жа ње те ла, пра вил но ди са ње и дик ци ју. 

Рад на пе сми по чи ње де мон стра ци јом. Пе сма се учи по де ло ви ма, а за тим спа ја у це ли ну. На став ник увек тре ба да ин си сти ра на из-
ра жај ном из во ђе њу пе сме. 

Јед но став ни мо де ли и на мен ске пе сме чи ји се по че ци ве зу ју за бо је слу же за ства ра ње звуч ног фон да и пред ста вља ју осно ву за по-
став ку му зич ке пи сме но сти (до–зе ле но, ре–бра он, ми–жу то, фа–пла во и сол–цр ве но). На овом ни воу мо де ле тре ба учи ти по слу ху.

У на ста ви му зич ке кул ту ре по жељ но је по ве зи ва ти по крет и пе ва ње кроз из во ђе ње на род них, му зич ких и ди дак тич ких ига ра. 

Свирање

Ова ак тив ност се ре а ли зу је на деч јим рит мич ким и ал тер на тив ним ин стру мен ти ма (те ло, пред ме ти из окру же ња, Ор фов ин стру мен-
та ри јум…). На став ник тре ба да ука же на по ве за ност тон ске бо је ин стру мен та са му зич ким са др жа јем. На при мер: „Ево већ нам трам вај 
сти же – цин, цин, цин” – триангл, „Ке стен па да, ток, ток, ток...” – штапићи...

При ме ри рит мич ке прат ње мо гу би ти: 
– из во ђе ње пул са (про ток основ них рит мич ких је ди ни ца), 
– из во ђе ње рит ма (ко ји се по кла па са го вор ним рит мом бро ја ли ца и пе са ма па се као та кав јед но став но учи по слу ху), 
– гру пи са ње уда ра – раз ли чи тим по кре ти ма и раз ли чи тим из во ри ма зву ка се на је дан на чин из во ди на гла ше на пр ва у так ту, а лак шим 

по кре том и сла би јим из во ром зву ка дру га, од но сно оста ле сла би је на гла ше не у так ту. На при мер, уз бро ја ли цу „Гу сен, гу се ни ца” уда ром 
о клу пу из во ди ти пр ву је ди ни цу а пље ска њем дру гу, и/или ин стру мен ти ма – буб њи ћем пр ву, а шта пи ћи ма, на при мер, дру гу у так ту.

– оно ма то пе ја звуч них илу стра ци ја – спе ци фич на ме ста у тек сту пе са ма мо гу се звуч но илу стро ва ти аде кват ним ин стру мен том или 
не ким дру гим пред ме том („Цин, цин, цин”, „ток, ток, ток”, „трас”, „бум”...).

У из во ђе њу рит мич ких аран жма на до вољ но је оде ље ње по де ли ти у две гру пе. На овом ни воу не тре ба за ла зи ти у об ја шња ва ње пој-
мо ва.

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА ПЕ ВА ЊЕ 

Химне

Др жав на хим на 
Све то сав ска хим на
Школ ска хим на

Народнепесме

На крај се ла жу та ку ћа
Ми иде мо пре ко по ља
Игра ко ло
Ја по се јах лан
Јеж
Сит на је ки ша па да ла
Бо жић, Бо жић бла ги дан 

Дечјепесме

Коњ има чет’ри но ге – Зо ри сла ва М. Ва си ље вић
Пе тлић – Емил Глав ник
Зец ко па ре пу – Зо ри сла ва М. Ва си ље вић
Пе кар чић – Љ. Шка ри ца
Је же ва успа ван ка – Ни ко ла Ву ко ма но вић
Са о бра ћа јац – На де жда Хи ба 
Ро ђен дан ска пе сма – не по зна ти аутор
Аван ту ре ма ло га Ју Ју – Пе тар Бер га мо
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Ау, што је шко ла згод на – Ми ња Су бо та
Ни је ла ко бу ба мар цу – Ар сен Де дић
Бра те Иво – не по зна ти аутор
Бу квар ци – Бо жи дар Стан чић
Ус кр шња пе сма – Све тла на Ми лић 
Ивин воз – Алек сан дар Ко раћ
Звук и тон – Зо ри сла ва М. Ва си ље вић
Те ле фо ни ја да – Јо ван Ада мов
Де да Мра зе, не скре ћи са ста зе – Алек сан дар Ко раћ
Пр ви снег – Бо жи дар Стан чић
Па да сне жак – Стан ко Ко ру но вић

Музичкеигре

Ри бар – Вла ди мир То мер лин
Иде ма ца по ред те бе – Зо ри сла ва М. Ва си ље вић 
Зец и ре па – Зо ри сла ва М. Ва си ље вић 
Пе сма у ко лу – сло вач ка на род на пе сма 
Бе рем, бе рем гро жђе 
Ва си но ко ло
Ме двед бе ре ја го де
Ко ла ри ћу па ни ћу
Пли ва пат ка пре ко Са ве
Ду ње ран ке

Бројалице

Мач ка
Ишо ме да у ду ћан
Леп тир и цвет
Два се пе тла по би ше
Еци пе ци пец
Ен тен ти ни 
Ко ко ко ко да 
Ла ста ви ца
Бум ба ри
Де чак и пти ца

Свирањенадечјиминструментима

Иде ма ли ме ца – Д. Мар ко вић
Па да Сне жак – Ста ни ша Ко ру но вић
Ен тен ти ни
Боц, боц игли ца ма
На крај се ла жу та ку ћа
Пли ва пат ка пре ко Са ве
Пи шем, пи шем пет на ест
Ма га рац и ку ка ви ца

Модели

До бро ју тро, до бар дан – Та тја на Дроб ни
Ре са во, во до лад на
Ми иде мо пре ко по ља
Фа бри ка бом бо на – Мир ја на Жив ко вић
Сол ми дај

МУЗИЧКO СТВА РА ЛА ШТВО

Дeчje музичкo ствaрaлaшт вo прeдстaвљa ви ши стeпeн aк тивирaњa му зич ких спoсoбнoсти кoje сe сти чу у свим му зич ким aк-
тивнoстимa, a рeз ултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa му зи ци. Oнo пoдстичe му зич ку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прo-
дубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу му зич ких рeпрoдук тивних и ствaрaлaчких aк тивнoсти и знaњa. 

На став ник тре ба да под сти че уче ни ке да им про ви зу ју и ис тра жу ју на чи не на ко ји мо гу да из ра зе кроз му зи ку соп стве ну ин спи ра ци ју. 
Ствaрaлaш твo мoжe би ти зaступљeнo крoз: 
– импрoвизaциjу игрe/по кре та нa oдрeђeну му зи ку, 
– из ра ду деч јих рит мич ких ин стру ме на та од раз ли чи тих ма те ри ја ла,
– му зич ке им про ви за ци је,
– музичкa питaњa и oдгoвoрe, 
– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeк ст,
– илу стра ци ју до жи вља ја му зи ке, 
– ода бир по зна тог му зич ког у од но су на ли те рар ни са др жај.
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МУ ЗИЧ КИ БОН ТОН

Му зич ки бон тон чи не пра ви ла при хва тљи вог по на ша ња у раз ли чи тим си ту а ци ја ма у до ме ну му зич ке кул ту ре. На став ник тре ба да 
ис ко ри сти сва ку при ли ку у то ку слу ша ња или из во ђе ња, да об ја сни уче ни ци ма ка ко тре ба да се по на ша ју, за што и шта се од њих оче ку је. 
Да би уче ни ци трај ни је при хва ти ли и са вла да ли ова пра ви ла ка да је у пи та њу слу ша ње му зи ке, пре по руч љи во је да их на став ник од ве де 
на не ки кон церт (нпр. му зич ка шко ла), где ће им у кон так ту са жи вом му зи ком све би ти мно го лак ше да раз у ме ју. Не ка пра ви ла (ти ши на, 
апла уз при из ла ску из во ђа ча на би ну и при за вр шет ку кон цер та) уче ни ци мо гу са мо стал но при ме ни ти а не ка (из о ста нак апла у за из ме ђу 
ста во ва му зич ког де ла) мо гу при ме ни ти уз по моћ на став ни ка. Код из во ђе ња му зи ке, пра ви ла по на ша ња се мо гу нај лак ше об ја сни ти у ре-
а ли за ци ји груп ног из во ђе ња а на ро чи то хо ра (ме ђу соб но слу ша ње из во ђа ча, му зич ки ди ја лог, од су ство при ча ња...)

УТИ ЦАЈ МУ ЗИ КЕ НА ЗДРА ВЉЕ

Ква ли тет на на ста ва му зич ке кул ту ре под ра зу ме ва и по тре бу да се у са вре ме ним усло ви ма и ор га ни за ци ји жи во та (при су ство бу ке и 
тен ден ци ја ње ног по ве ћа ња) уче ни ци ма скре не па жња на ште тан ути цај пре гла сне му зи ке на здра вље, фи зи о ло шки и пси хо ло шки од го-
вор, од но сно ре ак ци ју ор га ни зма на та кву му зи ку и ди рект ну ре флек си ју на ква ли тет му зич ког де ла ко је се слу ша. 

ПРО ЦЕС ВРЕД НО ВА ЊА

На став ник тре ба да мо ти ви ше уче ни ка на да љи раз вој, та ко да уче ник осе ти да је кроз про цес вред но ва ња ви ђен и по др жан, као и да 
има ори јен та ци ју где се на ла зи у про це су раз во ја у окви ру му зи ке и му зич ког из ра жа ва ња. Ва жно је укљу чи ти са мог уче ни ка у овај про-
цес у сми слу ди ја ло га и уза јам ног раз у ме ва ња, у ве зи са тим шта уче ник осе ћа као пре пре ке (вољ не и не вољ не) у свом раз во ју, као и на 
ко је на чи не се, изучениковеперспективе, оне мо гу пре бро ди ти.

У про це су вред но ва ња ре зул та та уче ња на став ник тре ба да бу де фо ку си ран на уче нич ку мо ти ва ци ју и ста во ве у од но су на из во ђе ње 
и ства ра ла штво, спо соб ност кон цен тра ци је, ква ли тет пер цеп ци је/апер цеп ци је и на чин раз ми шља ња при ли ком слу ша ња. 

Ка да је у пи та њу вред но ва ње обла сти Музичкo из во ђе ње и ствaрaлaшт вo, уче нич ка по стиг ну ћа трeбa врeднoвaти у сми слу из ра жај-
ног и ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, кре а тив но 
раз ми шља ње и ства ра ње, пeдaгoш ки oпрaвдaнe.

Узи ма ју ћи у об зир циљ пред ме та, нео п ход но је има ти на уму да се оквир вред но ва ња про це са и ре зул та та уче ња од ви ја нај ви ше у 
уче нич ком жи вом кон так ту са му зи ком, тј. из во ђе њу и ства ра ла штву, а та ко ђе и слу ша њу му зи ке. 

Те о рет ско зна ње тре ба да има сво ју при ме ну и функ ци ју у уче нич ком из ра жа ва њу кроз му зи ку и у кон так ту са му зи ком. Ка ко про цес 
уче ња у окви ру сва ког ча са тре ба да об у хва ти све обла сти, по сма тра ње уче ни ка у жи вом кон так ту са му зи ком је исто вре ме но по ка за тељ 
ква ли те та про це са уче ња, као и иде ал на сце на за вред но ва ње оства ре но сти ис хо да. Су ма тив но вред но ва ње тре ба да бу де осми шље но 
кроз за дат ке и ак тив но сти ко је зах те ва ју кре а тив ну при ме ну зна ња. Дик та те не тре ба прак ти ко ва ти, ни за да ва ти.

У сми слу ак тив но сти, по стиг ну ћа уче ни ка тре ба про це ни ти на осно ву уче ни ко вог кон так та са му зи ком и то: 
1. до при нос уче ни ка за вре ме груп ног ра да,
2. из ра да кре а тив них за да та ка на од ре ђе ну те му, 
3. рад на про јек ту (уче ник да је ре ше ње за не ки про блем и од го ва ра на кон крет не по тре бе),
4. спе ци фич не ве шти не.
5. на чин раз ми шља ња и ста во ви 

На зив пред ме та ФИЗИЧКОИЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљ уче ња пред ме та физичкоиздравственоваспитањеје да уче ник уна пре ђу је фи зич ке спо соб но сти, мо то рич ке ве шти не и зна ња из обла сти фи-

зич ке и здрав стве не кул ту ре, ра ди очу ва ња здра вља и при ме не пра вил ног и ре дов ног фи зич ког ве жба ња у са вре ме ним усло ви ма жи во та и ра да.
Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 108часова

ИСХОДИ
Позавршеткуразредаученикћебитиу

стањуда:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– при ме ни једноставнe, дво став не оп ште при-
прем не ве жбе (ве жбе об ли ко ва ња);
– пра вил но из ве де ве жбе, ра зно вр сна при род на 
и из ве де на кре та ња;
– ком би ну је и ко ри сти усво је не мо то рич ке ве-
шти не у игри и у сва ко днев ном жи во ту;
– одр жа ва рав но те жу у раз ли чи тим кре та њи ма;
– раз ли ку је пра вил но од не пра вил ног др жа ња 
те ла и пра вил но др жи те ло; 
– при ме њу је пра вил ну тех ни ку ди са ња при ли-
ком ве жба ња;
– из ве де кре та ња, ве жбе и
крат ке са ста ве уз му зич ку прат њу;
– игра деч ји и на род ни плес;
– ко ри сти основ ну тер ми но ло ги ју ве жба ња;
– по шту је пра ви ла по на ша ња на про сто ри ма 
за ве жба ње;
– по шту је ме ре без бед но сти то ком ве жба ња;
– од го вор но се од но си пре ма објек ти ма, спра-
ва ма и ре кви зи ти ма у про сто ри ма за ве жба ње;
– по шту је пра ви ла игре;
– на ви ја фер и бо дри уче сни ке у игри;
– при хва ти соп стве ну по бе ду и по раз;

ФИЗИЧКEСПОСОБНОСТИ

Ве жбе за раз вој сна ге.
Ве жбе за раз вој по кре тљи во сти.
Ве жбе за раз вој из др жљи во сти. 
Ве жбе за раз вој бр зи не.
Вежбе за развој координације.

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

Ходањеитрчање

Хо да ње: 
– крат ким ко ра ци ма,
– ду гим ко ра ци ма,
– у раз ли чи том рит му,
– хо да ње са ре кви зи том,
– хо да ње са про ме ном, прав ца и сме ра.
Тех ни ка тр ча ња:
– тр ча ње пре ко пре пре ка,
– тр ча ње са про ме ном прав ца и сме ра,
– бр зо тр ча ње 20 m са стар том из раз ли чи тих по чет них по ло жа ја,
– игре са коришћењем научених облика ходања и трчања.

Скакања
ипрескакања

Поскоци у месту.
Поскоци у кретању.
Скакања удаљ.
Скакања увис. 
Прескакање дуге вијаче.
Вежбе скакања и прескакања упором рукама.
Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања.
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– уред но од ла же сво је ства ри пре и на кон 
ве жба ња;
– на ве де де ло ве сво га те ла и пре по зна њи хо ву 
уло гу;
– уочи про ме ну у ра сту код се бе и дру гих;
– уочи раз ли ку из ме ђу здра вог и бо ле сног 
ста ња;
– при ме њу је здрав стве но-хи ги јен ске ме ре пре, 
у то ку и на кон ве жба ња;
– одр жа ва лич ну хи ги је ну;
– уче ству је у одр жа ва њу про сто ра у ко ме жи ви 
и бо ра ви;
– схва ти зна чај ко ри шће ња во ћа у ис хра ни;
– правилно се понаша за столом.

Бацањаихватања

Бацање лоптице из места у даљину и у циљ.
Бацање лоптице из кретања.
Бацање лопте увис.
Вођење лопте. 
Додавање лопте. 
Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у циљ.

Пузања,
вишења,упории

пењања

Пузања на тлу.
Пењања.
Провлачења.
Вис лежећи опружено.
Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису слободном.
Упори.

Вежбенатлу

Основнисадржаји
Основни ставови и положаји.
Поваљка на леђима.
Став на лопатицама (свећа).
Колут напред из чучња у чучањ.
Поваљка на стомаку.
Састав од научених елемената.
Игре са усвојеним вежбама. 

Проширенисадржаји
Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину.
Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби.

Вежберавнотеже

Ходање по линији.
Ходање по шведској клупи.
Лагано трчање на шведској клупи или ниској греди.
Кратак састав на линији обележеној на тлу, шведској клупи и ниској греди.

Вежбе
сареквизитима

Вежбе обликовања са реквизитима.
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита.
Дизање и ношење предмета и реквизита на различите начине.
Елементарне игре са реквизитима. 
Игре са ластишом.

ПлесиРитимика

Ходање и трчање са променом ритма, темпа и динамике уз пљесак и уз 
музичку пратњу.
Галоп напред.
Дечији поскок.
Њихање и кружење вијачом или траком.
Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред.
Народно коло по избору.

Полигони Комбиновани полигон од 
усвојених вештина (вежби).

ФИЗИЧКАИ
ЗДРАВСТВЕНА

КУЛТУРА

Културавежбања
ииграња

Основни термини у вежбању.
Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе ствари.
Правила елементарних игара.
Некад изгубим, а некада. победим.
Навијам фер.

Здравственовас-
питање

Упознај своје тело.
Растемо.
Видим, чујем, осећам.
Моје здравље.
Ко све брине о мом здрављу.
Лична хигијена.
Хигијена простора у коме живим. 
Хигијена простора у коме вежбам.
Животне намирнице и правилна исхрана.
Заједно за столом.

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам пред ме та физичкогиздравственогваспитања са сто ји се од три пред мет не обла сти: 
– фи зич ка спо соб ност,
– мо то рич ка ве шти на, 
– фи зич ка и здрав стве на кул ту ра. 
Про грам пр вог раз ре да ба зи ран је на кон ти ну и те ту усво је них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти из пред школ ског вас пи та ња и 

обра зо ва ња.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИ ОБ ЛИ ЦИ РА ДА

Ор га ни за ци о ни об ли ци ра да ко ји омо гу ћа ва ју оства ри ва ње пла ни ра них ис хо да су ре дов на на ста ва и ван на став не ак тив но сти.
План и про грам ван на став них ак тив но сти пред ла же Оде љен ско ве ће пр вог раз ре да и са став ни је део го ди шњег пла на ра да шко ле и 

школ ског про гра ма. У окви ру њих по сто је сле де ћи об ли ци ра да:
– спорт ско-ре кре а тив не ак тив но сти,,
– не де ља школ ског спор та,
– ак тив но сти у при ро ди (крос, спорт ски дан, из ле ти, зи мо ва ње, ле то ва ње ...),
– школ ска так ми че ња,
– ко рек тив но-пе да го шки рад.
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Часовифизичкогиздравственогваспитања

ФИ ЗИЧ КЕ СПО СОБ НО СТИ

На свим ча со ви ма као и на дру гим ор га ни за ци о ним об ли ци ма ра да, по се бан ак це нат се ста вља на:
– раз ви ја ње фи зич ких спо соб но сти ко је се кон ти ну и ра но ре а ли зу је у при прем ном де лу ча са. Део глав не фа зе ко ри сти се за раз вој 

основ них фи зич ких спо соб но сти узи ма ју ћи у об зир ути цај ко ји на став на те ма има на њи хов раз вој. Ме то де и об ли ци ра да би ра ју се у 
скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче ни ка и ма те ри јал но-тех нич ким усло ви ма за рад;

– под сти ца ње уче ни ка на са мо стал но ве жба ње; 
– учвр шћи ва ње пра вил ног др жа ња те ла.

МО ТО РИЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ

Усва ја ње мо то рич ких ве шти на, оства ру је се кроз при ме ну основ них и про ши ре них про грам ских са др жа ја при ме њу ју ћи основ не ди-
дак тич ко-ме то дич ке прин ци пе и ме то де ра да нео п ход не за до сти за ње по ста вље них ис хо да.

Усво је не мо то рич ке ве шти не тре ба да омо гу ће уче ни ци ма њи хо ву при ме ну у сва ко днев ним и спе ци фич ним жи вот ним си ту а ци ја ма. 
Уче ни ци ма ко ји ни су у ста њу да усво је не ке од са др жа ја, за да ју се слич на али лак ша ве жба ња од пред ви ђе них или пред ве жбе. 
Уко ли ко уче ник не до стиг не пред ви ђе ни ис ход, оста вља се мо гућ ност да исти до стиг не у на ред ном пе ри о ду.
Уса вар ша ва ње не ких мо то рич ких за да та ка је кон ти ну и ра ни про цес без об зи ра на са др жа је про гра ма (тех ни ка хо да ња, тр ча ња, при-

ме на на у че не игре итд.).
У ра ду са на пред ни јим уче ни ци ма ре а ли зу ју се про ши ре ни са др жа ји. Кроз про цес ре а ли за ци је про гра ма нео п ход но је пра ти ти спо-

соб но сти уче ни ка за раз ли чи те фи зич ке ак тив но сти. 

ФИ ЗИЧ КА И ЗДРАВ СТВЕ НА КУЛ ТУ РА

Ова на став на област реализујe се кроз све ор га ни за ци о не об ли ке ра да, на став не обла сти и те ме уз прак ти чан рад.
До сти за њем ис хо да ове на став не обла сти, уче ни ци сти чу зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти о ве жба њу (основ ним пој мо ви ма о 

ве жби, ка ко се не ко ве жба ње из во ди и че му кон крет на ве жба и ве жба ње слу жи), фи зич ком вас пи та њу, спор ту и здра вљу.
Основ не ин фор ма ци је о ве жба њу и здра вљу пре но се се не по сред но пре, то ком и на кон ве жба ња на ча су.
Ова на став на област об у хва та: фор ми ра ње пра вил ног од но са пре ма фи зич ком ве жба њу и здра вљу; раз ви ја ње и не го ва ње дру гар ства; 

пре по зна ва ње не га тив них об ли ка по на ша ња у игри и др.
По ред на ве де ног у овој обла сти по треб но је ра ди ти на: не го ва њу па три от ских вред но сти (на род не тра ди ци је и мул ти кул ту рал но-

сти); фор ми ра њу пра вил ног од но са пре ма раз ли чи то сти ма, чу ва њу лич не и школ ске имо ви не, не го ва њу дру штве них вред но сти итд.

Спортско-рекреативнеактивности

Ре а ли зу ју се пре ма ин те ре со ва њу уче ни ка. Са чи ња ва се по се бан про грам при че му се узи ма ју у об зир ма те ри јал ни и про стор ни 
усло ви ра да, уз ра сне ка рак те ри сти ке и спо соб но сти уче ни ка. 

Недељашколскогспорта

Ра ди раз во ја и прак ти ко ва ња здра вог на чи на жи во та, раз во ја све сти о ва жно сти соп стве ног здра вља и без бед но сти, о по тре би не го-
ва ња и раз во ја фи зич ких спо соб но сти, као и пре вен ци је на си ља, нар ко ма ни је, ма ло лет нич ке де лин квен ци је, шко ла у окви ру Школ ског 
про гра ма ре а ли зу је не де љу школ ског спор та.

Не де ља школ ског спор та об у хва та: 
– фи зич ке ак тив но сти при ла го ђе не уз ра сту и мо гућ но сти ма уче ни ка; 
– кул тур не ма ни фе ста ци је са ци љем про мо ци је фи зич ког ве жба ња, спор та и здра вља (ли ков не и дру ге из ло жбе, фол клор, плес, му-

зич ко-спорт ске ра ди о ни це...);
– ђач ке ра ди о ни це (о здра вљу, фи зич ком ве жба њу, спор ту и др.). 
План и про грам Не де ље школ ског спор та са чи ња ва Оде љен ско ве ће пр вог раз ре да за јед но са Струч ним ве ћем пред мет них нстав ни ка 

ко ји ре а ли зу ју на ста ву физичкогиздравственогваспитањау дру гом ци клу су, као и дру гим Струч ним ве ћи ма (ли ков не кул ту ре, му зич ке 
кул ту ре, исто ри је, ин фор ма ти ке...) и струч ним са рад ни ци ма у шко ли, во де ћи ра чу на да и уче ни ци, ко ји су осло бо ђе ни прак тич ног де ла 
на ста ве физичкогиздравственогваспитања, бу ду укљу че ни у ор га ни за ци ју ових ак тив но сти.

Активностиуприроди(излет,крос,зимовање,летовање...)

Из фон да рад них да на, пред ви ђе них за јед нич ким пла ном, шко ла ор га ни зу је ак тив но сти у при ро ди:
– из лет;
– крос се ор га ни зу је ми ни мум јед ном у то ку школ ске го ди не;
– зи мо ва ње – ор га ни зу је се за вре ме зим ског рас пу ста (фи зич ке ак тив но сти на сне гу);
– ле то ва ње – ор га ни зу је се за вре ме лет њег рас пу ста (кам по ва ње итд.).
План и про грам ових ак тив но сти са чи и ња ва Оде љен ско ве ће пр вог раз ре да у са рад њи са Струч ним ве ћем пред мет них нстав ни ка ко-

ји ре а ли зу ју на ста ву физичкогиздравственогваспитањау дру гом ци клу су. 

Школскатакмичења

Шко ла за уче ни ке пр вог раз ре да ор га ни зу је и спро во ди так ми че ња из ми ни мум јед не еле мен тар не игре или по ли го на у то ку школ ске 
го ди не, као ин те грал ни део про це са фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња. План так ми че ња до но си Оде љен ско ве ће пр вог раз ре да у са рад-
њи са Струч ним ве ћем на став ни ка физичкогиздравственогваспитања. 

Уче ни ци мо гу да уче ству ју и на так ми че њи ма у си сте му школ ских спорт ских так ми че ња Ре пу бли ке Ср би је, ко ја су у скла ду са пла-
ном и про гра мом на ста ве и уче ња, као и на так ми че њи ма од ин те ре са за ло кал ну за јед ни цу.
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Корективно-педагошкирад

Ове ак тив но сти ор га ни зу ју се са уче ни ци ма ко ји има ју:
– по те шко ће у са вла да ва њу гра ди ва;
– сма ње не фи зич ке спо соб но сти; 
– ло ше др жа ње те ла;
– здрав стве не по те шко ће ко је оне мо гу ћа ва ју ре дов но по ха ђа ње на ста ве.
Рад са уче ни ци ма ко ји има ју ло ше др жа ње те ла под ра зу ме ва:
– уоча ва ње по сту рал них по ре ме ћа ја код уче ни ка;
– са ве то ва ње уче ни ка и ро ди те ља;
– ор га ни зо ва ње до дат ног пре вен тив ног ве жба ња у тра ја њу од јед ног школ ског ча са не дељ но;
– ор га ни зо ва ње ко рек тив ног ве жба ња у са рад њи са од го ва ра ју ћом здрав стве ном уста но вом.
Рад са уче ни ци ма са здрав стве ним по те шко ћа ма ор га ни зу је се ис кљу чи во у са рад њи са ле ка ром спе ци ја ли стом, ко ји од ре ђу је вр сту 

ве жби и сте пен оп те ре ће ња, а спро во ди их на став ник фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња уз при су ство на став ни ка ко ји ре а ли зу је раз ред-
ну на став ну у оде ље њу ко је уче ник по ха ђа.

ОСЛО БА ЂА ЊЕ УЧЕ НИ КА ОД НА СТА ВЕ ФИ ЗИЧ КОГ И ЗДРАВ СТВЕ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА

Уче ник мо же би ти осло бо ђен са мо од прак тич ног де ла про гра ма на ста ве за од ре ђе ни пе ри од, по лу го ди ште или це лу школ ску го ди ну 
на осно ву пре по ру ке иза бра ног ле ка ра. 

Уче ник осло бо ђен прак тич ног де ла у оба ве зи је да при су ству је ча со ви ма. За рад са осло бо ђе ним уче ни ци ма на став ник са чи ња ва 
по се бан про грам ра да ба зи ран на усва ја њу те о риј ских и вас пит них са др жа ја у скла ду са про гра мом и ко ре ла ци ји са са др жа ји ма дру гих 
пред ме та.

Осло бо ђе ним уче ни ци ма тре ба пру жи ти мо гућ ност да:
– пра те игру и усва ја ју пра ви ла игре, на ча су или ван на став ним ак тив но сти ма,
– на пра ве еду ка тив ни по стер или цр теж са спорт ског до га ђа ја,
– на дру ги на чин по ма жу у на ста ви.
При мер ис хо да за уче ни ке осло бо ђе не од прак тич ног де ла на ста ве:
По за вр шет ку те ме уче ник ће би ти у ста њу да:
– на ве де основ на пра ви ла еле мен тар не игре ко ја се нај че шће при ме њу је у на ста ви;
– при ме ни основ на здрав стве но-хи ги јен ска пра ви ла; 
– по мог не у ор га ни за ци ји атив но сти пред ви ђе них про гра мом.

ПЛА НИ РА ЊЕ ВАС ПИТ НО-ОБРА ЗОВ НОГ РА ДА

Број ча со ва по на став ним те ма ма пла ни ра се на осно ву про це не на став ни ка, ма те ри јал но-тех нич ких и про стор них усло ва. На став не 
те ме или по је ди ни са др жа ји за ко је не по сто је усло ви за ре а ли за ци ју мо гу би ти за ме ње ни од го ва ра ју ћим те ма ма или са др жа ји ма про гра-
ма за ко је по сто је од го ва ра ју ћи усло ви. 

На став не те ме ВежбенатлуиВежберавнотежеоства ру ју се ре а ли за ци јом основ них и про ши ре них са др жа ја. Основ ни са др жа-
ји су они ко је је нео п ход но спро ве сти у ра ду са уче ни ци ма узи ма ју ћи у об зир спо соб но сти уче ни ка, ма те ри јал но-тех нич ке и про стор не 
усло ве. Про ши ре ни са др жа ји су они ко је на став ник би ра и ре а ли зу је у ра ду са уче ни ци ма (гру па ма или по је дин ци ма), ко ји су са вла да ли 
основ не са др жа је, узи ма ју ћи у об зир ни во до стиг ну то сти ис хо да, по тре бе уче ни ка и усло ве за рад. 

ФИ ЗИЧ КЕ СПО СОБ НО СТИ

При пла ни ра њу ве жба ња у при прем ној фа зи ча са, тре ба узе ти у об зир ути цај на став не те ме на фи зич ке спо соб но сти уче ни ка и при-
ме ни ти ве жбе чи ји де ло ви би о ме ха нич ке струк ту ре од го ва ра ју основ ном за дат ку глав не фа зе ча са и слу же за об у ча ва ње и уве жба ва ње 
кон крет ног за дат ка. Ме то де ве жба ња ко је се при ме њу ју у на ста ви су тре на жне ме то де (кон ти ну и ра ни, по на вља ју ћи ме тод), при ла го ђе-
не уз ра сним ка рак те ри сти ка ма уче ни ка. У ра ду са уче ни ци ма при ме њи ва ти ди фе рен ци ра не об ли ке ра да, до зи ра ти ве жба ња у скла ду са 
њи хо вим мо гућ но сти ма и при ме њи ва ти од го ва ра ју ћу тер ми но ло ги ју ве жби. Вре ме из во ђе ња ве жби и број по на вља ња, за да ју се гру па ма 
уче ни ка или по је дин цма у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма, во де ћи ра чу на о по сти за њу што ве ће рад не ефи ка сно сти и опти ма ли за ци ји 
ин тен зи те та ра да. 

Пре по ру че ни на чи ни ра да за раз вој фи зич ких спосб но сти уче ни ка.
1. Раз вој сна ге:
– без ре кви зи та и са ре кви зи ти ма, 
– на спра ва ма и уз по моћ спра ва.
2. Раз вој по кре тљи во сти:
– без ре кви зи та и са ре кви зи ти ма,
– уз ко ри шће ње спра ва,
3. Раз вој из др жљи во сти:
– тр ча ње,
– еле мен тар не игре,
– ве жба ње уз му зи ку,
– плес.
4. Раз вој ко ор ди на ци је:
– из во ђе ње ко ор ди на ци о них ве жби у раз ли чи том рит му и у про мен љи вим усло ви ма.
5. Раз вој бр зи не:
– јед но став не и сло же не крет не струк ту ре из во ди ти мак си мал ним ин тен зи те том из раз ли чи тих по чет них по ло жа ја, иза зва не раз ли-

чи тим чул ним на дра жа ји ма (старт из раз ли чи тих по ло жа ја итд.), 
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– шта фет не игре, 
– из во ђе ње ве жби мак си мал ном бр зи ном.
За уче ни ке ко ји из здрав стве них раз ло га из во де по себ но ода бра не ве жбе, по треб но је обез бе ди ти по себ но ме сто за ве жба ње.

МО ТО РИЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ

Ходањеитрчање

Хо да ње са опру жа њем ко ле на стај не но ге уз пра вил но др жа ње те ла и са ра дом ру ку, крат ким и ду гим ко ра ци ма, у раз ли чи том рит-
му, уз пра вил но по ста вља ње сто па ла (ко ри сти ти обе ле же не ли ни је на спорт ским те ре ни ма); на пр сти ма, уз узру че ње са ис те за њем те ла.

Тр ча ње уз пра вил но по ста вља ње сто па ла и пра ви лан рад ру ку, са по ди за њем ко ле на (ко ри сти ти пре пре ке – па ли це и ви ја че по ре ђа-
не на јед ном де лу са ле или спољ них те ре на), са за ба ци ва њем пот ко ле ни це; бр зо тр ча ње са по ла ском из ста ја ња, ле жа ња, упо ра чу че ћег и 
дру гим на чи ни ма по ла ска.

Игре са раз ли чи тим об ли ци ма хо да ња и тр ча ња.

Скакањаипрескакања

По ско ци у ме сту: су но жним од ско ком и су но жним до ско ком са опру жа њем те ла, ле во–де сно, на пред–на зад, у до скок раз но жно и 
по но во су но жно; са ви ја чом (са ме ђу по ско ком и без ме ђу по ско ка); јед но но жним од ско ком и до ско ком на јед ну но гу, са опру жа њем те ла, 
ле во–де сно, на пред–на зад. Скок су но жним од ско ком пру же ним те лом са окре том за 90° и су но жним до ско ком. Су но жни на скок на по ви-
ше ну по вр ши ну (до ви си не швед ске клу пе), на на сла га не стру ња че или гор њу по вр ши ну швед ског сан ду ка. Скок удаљ, уз пра ви лан за мах 
ру ка ма, амор ти за ци ју и за вр шни по ло жај. 

По ско ци у кре та њу: по сле не ко ли ко ко ра ка, јед но но жни по скок јед ном, по сле не ко ли ко ко ра ка, јед но но жни по скок дру гом но гом и на-
из ме нич но; по сле не ко ли ко ко ра ка јед но но жни од скок и ме ки су но жни до скок до по чуч ња („да се не чу је”). По но ви ти исто по сле не ко ли ко 
тр че ћих ко ра ка. Јед но но жни на скок на по ви ше ну по вр ши ну че о ним и боч ним за ле том (два окви ра швед ског сан ду ка, ни ска гре да, коц ка) и 
су но жни до скок на ме ку по вр ши ну. Ска ка ње пре ко по ре да них ви ја ча јед но но жним и су но жним од ско ком. Шко ли ца, игра „ла сти ша”.

Ско ко ви удаљ: по ве за ти за лет од не ко ли ко тр че ћих ко ра ка са јед но но жним од ско ком са обе ле же ног про сто ра (ши ра по вр ши на, или 
ли ни је) и до скок на ме ку по вр ши ну (стру ња ча за скок у вис, пе сак).

Ско ко ви увис: из за ле та пра во јед но но жним од ско ком пре ско чи ти ви ја чу или ла стиш, но ге по гр чи ти и ме ко су но жно до ско чи ти (у 
гру пи од три до че ти ри уче ни ка); пре ско чи ти ла стиш (по ста вљен по ши ри ни) са исто вре ме ним по ла ском два до три уче ни ка.

Ве жбе (ска ка ња и пре ска ка ња) упо ром ру ка ма: бо ком по ред швед ске клу пе, упор и су но жним од ско ком на скок у упор чу че ћи, исто, 
пре ско чи ти клу пу.

Пре ска ка ње ду ге ви ја че ко ја се окре ће: по је ди нач но из ме ста, са ула ском и из ла ском пре ма мо гућ но сти ма уче ни ка.
Игре уз ко ри шће ње раз ли чи тих об ли ка ска ка ња и пре ска ка ња.

Бацањаихватања

Ба ца ње лоп ти це (ле вом и де сном ру ком) из ме ста и у даљ и у циљ (оквир од швед ског сан ду ка, обе ле же ни циљ на зи ду, ква дра ти од 
ви ја ча на ру ко мет ном го лу...). Ве жбе по но ви ти у хо да њу и у ла га ном тр ча њу.

Ба ца ње лоп те увис и по сле ње ног од би ја ња од тла, хва та ње обе ма ру ка ма: уз цео окрет, по сле пље ска ру ка ма, за тва ра ња очи ју, чуч-
ња, се да...; за ко тр ља ти ло ту по тлу и хва та њем је по ди ћи обе ма ру ка ма.

Во ђе ње лоп те у ме сту и у хо да њу (ле вом и де сном ру ком).
До да ва ње лоп те у па ро ви ма, у ме сту, са гру ди и из над гла ве.
Игре са во ђе њем и до да ва њем лоп те и га ђа њем у циљ.

Вишења,упориипењања;

Пу за ња по стру ња чи на раз ли чи те на чи не (ли цем пре ма тлу, ле ђи ма на тлу...)
Пе ња ње: уз риб стол, уз мор нар ске ле стве, че о но, на из ме нич ним пре хва та њем, пе ња ње.
Про вла че ње кроз ок на швед ског сан ду ка, клу пе и ре кви зи та (обруч) и др. 
Пе ња ње и спу шта ње на и са раз ли чи тих спра ва.
Ви ше ња: у ви су ле же ћем опру же ним те лом, по ми ца ње уле во и уде сно. По ми ца ња у ви су сло бод ном. Вис ак тив ни на свим спра ва ма 

на ко ји ма се вис мо же из ве сти. 
Упор ак тив ни на тлу и на свим спра ва ма, на ко ји ма се упор мо же из ве сти. 

Вежбенатлу

Ре а ли зу ју се кроз оба ве зне и про по ру че не са др жа је.

Основнисадржаји

Клек, ус прав без по мо ћи ру ку; клек су но жни на стру ња че, клек јед но но жни, ус прав; кре та ње у упо ру чу че ћем и упо ру скло ње но, 
ли цем и ле ђи ма ка тлу; из чуч ња, ма лим од ра зом до скок пр во на ру ке, а за тим на сто па ла у упор чу че ћи („жа бљи по ско ци”). Клек, узру-
че ње, за клон.

По ваљ ка на ле ђи ма. Став на ло па ти ца ма („све ћа”), гр че њем и об у хва том ко ле на по ваљ ка низ ко су по вр ши ну. 
Ко лут на пред, из чуч ња у чу чањ, низ ко су по вр ши ну (на рип сто лу ока че не швед ске клу пе и пре кри ве не стру ња ча ма). 
Ко лут на пред, из чуч ња у чу чањ, и из чуч ња до ста ва ус прав но и узру че ња. 
По ваљ ка на сто ма ку (ле жа ње на тр бу ху, об у хва ти ти ру ка ма скоч не згло бо ве – по ваљ ка). 
Комбинацијa на тлу од сле де ћих ве жби: нај ма ње че ти ри так та ве жби об ли ко ва ња, ко лут на пред до ста ва ус прав но, окрет у успо ну на 

обе но ге за 180°, чу чањ, став на ло па ти ца ма, став ус прав но и два деч ја по ско ка.
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Проширенисадржаји

Ко лут на зад из чуч ња у чу чањ, низ ко су по вр ши ну.
Оде љењ ско так ми че ње са за да том ком би на ци јом ве жби.

Вежберавнотеже

Хо да ње по ли ни ји на пред са пра вил ним по ста вља њем сто па ла (гим на стич ким ко ра ком), и уна зад са опру же ном упор ном но гом, кра-
ћим ко ра ци ма, ко ра ци ма у успо ну и са раз ли чи тим по ло жа јем ру ку (о бок, од ру че ње, узру че ње).

Хо да ње по ши ро ком де лу швед ске клу пе: на пред – од ру че ње; уна зад са опру жа њем упор не но ге, узру че ње; ус тра ну: из ста ва спет-
ног, ру ке о бок, хо да ње ко ра ци ма са при вла че њем до ста ва спет ног и узру че ња, зи бом по чуч њем, ко рак ус тра ну – од ру чи ти, став спет ни, 
узру чи ти.

Ла га но тр ча ње на пред њем де лу сто па ла са пра вил ним др жа њем те ла, ру ка ма о бок или у од ру че њу (швед ска клу па и ни ска гре да).
На у чи ти ком би на ци ју од ве жби: из ста ва спет ног на по чет ку швед ске клу пе, тр ча ње до по ло ви не клу пе, од ру чи ти; став: јед на но га 

иза дру ге, узру чи ти, од ру чи ти; хо да ње до кра ја клу пе, од ру чи ти, став: јед на но га иза дру ге узру чи ти; хо да ње уна зад до по ло ви не клу пе, 
јед на но га иза дру ге, ру ке о бок; окрет за 90° хо да ње ус тра ну ко ра ци ма са при вла че њем зи бом по чуч њем, од ру чи ти; на кра ју гре де став 
спет ни, узру чи ти, са скок, пред ру чи ти, став спет ни, при ру чи ти, за вр ши ти ле ђи ма пре ма клу пи. Ако шко ла не ма клу пу или гре ду, ком би-
на ци ју на у чи ти на тлу, на ли ни ји.

Вежбесареквизитима

Ве жбе ре кви зи ти ма ко ри сти ти при ли ком са вла да ва ња сле де ћих са др жа ја:
Ве жбе об ли ко ва ња са па ли цом, обру чем, ви ја чом и дру гим ре кви зи ти ма
Тр ча ња, по ско ци и ско ко ви – ви ја че, па ли це и обру чи по ре ђа ни на кра ћем и ду жем од сто ја њу: пре ска ка ње крат ке и ду ге ви ја че; рит-

мич ке ве жбе; коц ке: пе ња ње и си ла же ње са коц ке на га зним ко ра ком и су но жним до ско ком у чу чањ и по чу чањ; су но жни на скок на коц ку 
и до скок у чу чањ и по чу чањ; чу ње ви и обру чи: ви ју га во тр ча ње.

Ди за ње и но ше ње: пред ме та и ре кви зи та (коц ка, ме ди цин ка...) на раз ли чи те на чи не; по ста вља ње и ску пља ње пред ме та и ре кви зи та.
Еле мен тар не игре са ко ри шће њем па ли ца, ви ја ча, обру ча, коц ки и чу ње ва.

Плесиритмика

Рит мич ко хо да ње и тр ча ње са про ме ном рит ма, тем па уз пље сак и од го ва ра ју ћу му зич ку прат њу. Кре та ња са про ме ном по ло жа ја ру-
ку, но гу и тру па. Га лоп на пред и стран це. Деч ји по скок. Са чи ни ти са став од на у че них еле ме на та уз му зич ку прат њу.

Ви ја ча: њи ха ње и кру же ње ви ја чом или тра ком у боч ној и че о ној рав ни; су но жни ско ко ви кроз ви ја чу са обр та њем на пред. По ве за ти 
ова два еле мен та као оба ве зни са став.

Пле со ви: „Ја по се јах лан” и „Ду ње ран ке”. 
Јед но ко ло по из бо ру.

Полигони

Ком би но ва ни по ли гон са за да ци ма на тлу уз ко ри шће ње спра ва и ре ви зи та (про вла че ња, но ше ња, ко тр ља ња...)
Ком би но ва ни по ли гон са еле мен ти ма пе ња ња (на швед ски сан дук, рип стол, швед ска клу па..)

Пливање

На став ну те му Пли ва ње, ре а ли зу ју шко ле ко је за то има ју усло ве у шко ли или објек ти ма ван ње.
Про грам на ста ве и уче ња пли ва ња са др жи:
– обу ку не пли ва ча;
– игре на во ди.
На ста ву пли ва ња ре а ли зу је на став ник фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња у са рад њи са на став ни ком ко ји спро во ди раз ред ну на ста-

ву том оде ље њу.

ФИ ЗИЧ КА И ЗДРАВ СТВЕ НА КУЛ ТУ РА

Ова на став на област реализујe се кроз све дру ге на став не обла сти и те ме уз прак ти чан рад и са сто ји се од две на став не те ме Култура
вежбањаииграњаиЗдравственоваспитање. 

Културавежбањаииграња

Основнитерминиувежбању

У ра ду са уче ни ци ма по сте пе но уво ди ти тер ми но ло ги ју ве жби и упо зна ти их са ути ца јем при ме ње них ве жби на ор га ни зам. 

Вежбамбезбедно

Упо зна ти уче ни ка са пра ви ли ма по на ша ња ко ја ва же у про сто ри ма за фи зич ко ве жба ње ка ко у шко ли, та ко и ван ње. Ис ти ца ти нео п-
ход ност по што ва ња пра ви ла по на ша ња то ком ве жба ња.

Чувамсвојеитуђествари

Фор ми ра ње све сти о по тре би чу ва ња ка ко сво јих та ко и ту ђих ства ри. 

Правилаелементарнихигара

Усва ја ње основ них пра ви ла еле мен тар них ига ра ко је се на ча су ре а ли зу ју. Раз ви ја ње све сти о по тре би по што ва ња пра ви ла ига ра, као 
и по сле ди ца ма њи хо вог не по што ва ња. 
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Некадизгубим,анекадапобедим

Не го ва ње так ми чар ског ду ха. При хва та ње по бе де и по ра за на со ци јал но при хва тљив на чин (без ру га ња и ни по да шта ва ња про тив-
ни ка...). 

Навијамфер

Под сти ца ти уче ни ке да при ли ком игре или так ми че ња по шту ју сво ју и про тив нич ку еки пу и на гра де сва ки леп по тез и по сту пак 
уче сни ка у игри. 

Здравственоваспитање

Упознајсвојетело

Уче ни ци име ну ју де ло ве те ла и схва та ју њи хо ву уло гу. Мо гућ но сти свог те ла уче ни ци по ка зу ју кроз ве жба ње. На гла си ти зна чај фи-
зич ке ак тив но сти и фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња као пред ме та.

Ијарастем

Про ши ри ти уче нич ка зна ња о соп стве ном ра сту и раз во ју. Оспо со би ти их да уоче од ре ђе не про ме не то ком до са да шњег раз во ја.

Видим,чујем,осећам

Упо зна ва ње уче ни ка са од ре ђе ним чу ли ма и њи хо вим уло га ма, ко ја у ве ли кој ме ру ути чу на пра вил но из во ђе ње фи зич ких ве жби, 
али и њи хо вим уло га ма у сва ко днев ном жи во ту пу тем ко јих уна пре ђу је мо соп стве но здра вље. 

Мојездравље

Раз вој све сти о по тре би да се бу де здрав и шта зна чи здра вље за чо ве ка. Нео п ход но је да уоче раз ли ке из ме ђу здра вог и бо ле сног 
ста ња ор га ни зма.

Косвебринеомомздрављу

За јед нич ки са гле да ти ко све и на ко ји на чин бри не о њи хо вом здра вљу. 

Тражимпомоћ

На осно ву прет хо дих ис ку ста ва уче ни ка утвр ди ти у ко јим окол но сти ма, ка да и од ко га тре ба тра жи ти по моћ. 

Личнахигијена

Фор ми ра ње све сти о зна ча ју одр жа ва ња лич не хи ги је не.
Ства ра ње на ви ке да се опре ма за фи зич ко ве жба ње уред но одр жа ва и чу ва.

Хигијенапросторапростораукомеживим

По ди ћи свест о то ме да о про сто ру у ко ме жи ве тре ба са мо стал но да бри ну (одр жа ва ју чи стим и уред ним) јер на тај на чин чу ва ју 
сво је здра вље.

Хигијенапросторапростораукомевежбам

Фор ми ра ње на ви ке да се хи ги је на про сто ра у ко ме уче ник ве жба уред но одр жа ва и чу ва (са ла, свла чи о ни це, игра ли шта...)

Животненамирницеиправилнаисхрана

Упо зна ва ти уче ни ка са осно ва ма пра вил не ис хра не.

Заједнозастолом

Пра ви ла по на ша ња за сто лом то ком обе до ва ња (по ста вља ње сто ла, пра вил но др жа ње те ла и ру ку то ком обе до ва ња, пра вил но жва ка-
ње, по на ша ње – гу ра ње, ба ца ње хра не итд.). 

Ди дак тич ко-ме то дич ки еле мен ти

Основ ни прин ци пи ре а ли за ци је на ста ве: 
– ја сно ћа на став ног про це са; 
– оп ти мал но ко ри шће ње рас по ло жи вог про сто ра, спра ва и ре кви зи та; 
– из бор ра ци о нал них об ли ка и ме то да ра да; 
– из бор ве жби ускла ђен са про грам ским са др жа ји ма и ис хо ди ма; 
– функ ци о нал на по ве за ност де ло ва ча са – уну тар јед ног и ви ше уза стоп них ча со ва од ре ђе не на став не те ме.
При из бо ру об ли ка ра да узи ма ју се у об зир про стор ни усло ви, број уче ни ка на ча су, опре мље ност спра ва ма и ре кви зи ти ма и пла ни-

ра на ди на ми ка ра да. 
Из бор ди дак ти чих об ли ка ра да тре ба да бу де у функ ци ји ефи ка сне ор га ни за ци је и ин тен зи фи ка ци је ча са у ци љу до сти за ња по ста-

вље них ис хо да.
У на ста ви тре ба да пре о вла да ва ју игре и са др жа ји ко ји зах те ва ју пре ци зност из во ђе ња. Свим ве жба њи ма прет хо де тач на упут ства 

на став ни ка и при каз ве жби. На став ник пра ти рад уче ни ка, ука зу је и ис пра вља гре шке. 
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ПРА ЋЕ ЊЕ, ВРЕД НО ВА ЊЕ И ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ

У ци љу са гле да ва ња и ана ли зи ра ња ефе ка та на ста ве, пре по ру чу је се да на став ник под јед на ко, кон ти ну и ра но пра ти и вред ну је:
– ста ње фи зич ких спо соб но сти;
– ста ње здра вља и хи ги јен ских на ви ка;
– до стиг ну ти ни во са вла да но сти мо то рич ких ве шти на;
– од нос пре ма ра ду.
Оце њи ва ње се вр ши опи сно, на три ни воа, на осно ву до стиг ну то сти пред ви ђе них ис хо да.

Првиниво

1. Ста ње фи зич ких спо соб но сти

Уче ник има ви сок сте пен раз ви је но сти фи зич ких спо соб но сти на осно ву оце не:
а) ко ор ди на ци је:
– у ци клич ним кре та њи ма и у по ве зи ва њу јед но став них по кре та у це ли ну; 
– пра вил но из во ди ком плекс од осам ве жби об ли ко ва ња без ре кви зи та; че ти ри ве жбе на рип сто лу; и че ти ри ве жбе са па ли цом; 
– на осно ву бр зи не уче ња: ве жби на тлу; тр ча ња пре ко по ре ђа них пре пре ка у јед на ком рит му; 
– во ђе ње лоп те без пре ки да (не ко ли ко пу та);
– до да ва ње лоп те јед ном или обе ма ру ка ма и хва та ње лоп те;
б) гип ко сти: 
– ра ме ног по ја са, кич ме и у згло бу ку ка;
– по кре те тру па, ру ку и но гу из во ди ме ко у оп ти мал ним ам пли ту да ма (за кло ни, прет клон, за но же ња, пред но же ња и од но же ња...);
в) одр жа ва ња рав но те же: 
– на су же ним по вр ши на ма (ли ни ја ма, швед ској клу пи, ни ској гре ди или ста во ви ма на јед ној но зи) по кре те из во де без по ре ме ћа ја 

те жи шта те ла;
г) екс пло зив не сна ге, бр зи не и ре пе ти тив не сна ге: 
– ско ко ве и пре ска ка ња из во ди са ве ћом ви си ном и да љи ном;
– бр зо тр чи са и без про ме не прав ца;
– ве жбе об ли ко ва ња за сна гу из во ди са ви ше по на вља ња;
д) из др жљи вост:
– тр чи и уче ству је у игри ду же вре ме без за мо ра.

2. Ста ње здра вља и хи ги јен ске на ви ке

Уче ник има ви сок сте пен раз ви је но сти хи ги јен ских на ви ка и до бар здрав стве ни ста тус ка да:
– не ма по сту рал не по ре ме ћа је ни те ле сне де фор ми те те, има нор мал но раз ви јен свод сто па ла, уред ног је оп штег из гле да; не по ка зу је 

ви дљи ве зна ке умо ра при ли ком ве жба ња; 
– ње гов те ле сни раз вој је у скла ду са уз ра стом;
– има уред ну опре му за ве жба ње и у пот пу но сти усво је не хи ги јен ске на ви ке. 

3. До стиг ну ти ни во са вла да но сти мо то рич ких ве шти на

Уче ник има ви сок сте пен раз ви је но сти мо то рич ких ве шти на уко ли ко је успе шно са вла дао кре та ња и зах те ве пред ви ђе не основ ним 
и про ши ре ним са др жа ји ма.

4. Од нос пре ма ра ду

Уче ник има по зи ти ван ак ти ван од нос пре ма ра ду уко ли ко је ре до ван и ак ти ван на ча со ви ма и ако се ан га жу је у ван на став ним ак тив-
но сти ма.

Уче ник је у пот пу но сти до сти гао прeдвиђене ис хо де за пр ви раз ред.

Другиниво

Уче ник има за до во ља ва ју ћи сте пен: раз ви је но сти фи зич ких спо соб но сти, здравствног ста ња и хи ги јен ских на ви ка, са вла да но сти 
мо то рич ких ве шти на и од нос пре ма ра ду, ако зна чај но не од сту па од кри те ри ју ма на ве де них за пр ви ни во.

Уче ник на овом ни воу до сти гао је пред ви ђе не ис хо де уз од ре ђе не по те шко ће (на ве сти нај бит ни је), има по зи ти ван од нос пре ма ра ду 
ако је ре до ван и ак ти ван на свим, или на ве ћи ни ча со ва.

Трећиниво

Уче ник де ли мич но или пот пу но од сту па од кри те ри ју ма на ве де них за пр ви и дру ги ни во.
Не но си ре дов но и не одр жа ва опре му за ве жба ње и има не до вољ но раз ви је не хи ги јен ске на ви ке. 
Де ли мич но је до сти гао, или у пот пу но сти ни је до сти гао ве ћи ну пред ви ђе них ис хо да (на ве сти нај бит ни је), ни је за ин те ре со ван за ве-

жба ње и не по ка зу је на пре дак.
На кра ју сва ке опи сне оце не, на став ник тре ба да на ве де ко је су мо гу ће пре по ру ке за да љи на пре дак и укљу чи ро ди те ље.
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4. ИЗ БОР НИ ПРО ГРА МИ

На зив пред ме та ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљ уче ња про гра ма грађансковаспитање је под сти ца ње раз во ја лич но сти ко ја је од го вор на пре ма сво јим пра ви ма и пра ви ма дру гих, отво ре на за 

до го вор и са рад њу и спрем на да ак тив но уче ству је у жи во ту школ ске за јед ни це, ува жа ва ју ћи прин ци пе, про це ду ре и вред но сти де мо крат ског дру-
штва. 

Раз ред први
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању 

да:
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– на ве де у че му је успе шан и у че му же ли да 
на пре ду је;
– уоча ва ме ђу соб не раз ли ке и слич но сти са 
дру гим уче ни ци ма у оде ље њу;
– по на ша се на на чин ко ји не угро жа ва по тре-
бе, пра ва и осе ћа ња дру гих;
– пре по зна код се бе и дру гих основ на осе ћа ња;
– пре по зна је при ме ре по што ва ња и кр ше ња 
пра ва де те та у свом окру же њу, при ча ма, фил-
мо ви ма;
– пре и спи ту је сво је по ступ ке и при хва та да не 
мо ра увек да бу де у пра ву; 
– тра жи по моћ у си ту а ци ја ма кр ше ња сво јих и 
ту ђих пра ва; 
– раз ли ку је до бру и ло шу ко му ни ка ци ју у 
соп стве ном ис ку ству, бли жем окру же њу, књи-
жев ним де ли ма, фил мо ви ма;
– ко му ни ци ра слу ша ју ћи са го вор ни ка и тра жи 
об ја шње ње оно га што не раз у ме;
– сло бод но из но си ми шље ње, обра зла же иде је, 
да је пред ло ге и при хва та да дру ги мо гу има ти 
дру га чи је ми шље ње;
– са ра ђу је и пре у зи ма раз ли чи те уло ге у гру пи/
ти му;
– до го ва ра се и од лу чу је у до но ше њу оде љењ-
ских пра ви ла и да се по на ша у скла ду са њи ма;
– сво јим ре чи ма обра зло жи нео п ход ност пра-
ви ла ко ја ре гу ли шу жи вот у за јед ни ци;
– пре по зна до бре стра не свог оде ље ња и оно 
што би тре ба ло про ме ни ти/по бољ ша ти;
– за јед но са вр шња ци ма и на став ни ком уче-
ству је у ре ша ва њу про бле ма у оде ље њу;
–  уче ству је у из ра ди пла на јед но став не ак ци је;
– са дру гим уче ни ци ма из во ди и до ку мен ту је 
јед но став ну ак ци ју;
– до при но си про мо ци ји ак ци је;
– на јед но ста ван на чин вред ну је из ве де ну 
ак ци ју.

ЉУДСКАПРАВА
Јаидругиуодељењу

Идентитет
Ко сам ја? На ше ја ке стра не, у че му смо успе шни, у че му би смо во ле ли да на пре ду је мо.
Та лен ти и ин те ре со ва ња ко ја по се ду је мо.
На ше слич но сти и раз ли ке.
Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају. 
Потребеиправа
Разлике између жеља и основних животних потреба.
Правадетета
Кршењеизаштитаправа
Препознавање кршења права детета.
Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета.
Одговорност према себи и другима.

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

Одељење/групакао
заједница

Функционисањезаједнице
Одељење/група као заједница.
Вредности одељења/групе – равноправност, одговорност, солидарност, поштовање и брига за 
друге, толерантност, праведност, поштење. 
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и њихова функција.
Одлучивање у одељењу/групи. 
Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице.

ПРОЦЕСИУ
САВРЕМЕНОМСВЕТУ
Комуникацијаисарадња

Комуникација
Слушање/неслушање.
Кад разговарамо држимо се теме.
Изношење мишљења.
Уважавање саговорника.
Сарадња
Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Акцијаодељења/групе

Планирањеиизвођењеједноставнеакцијеуодељењу/групи
Кораци у планирању и извођењу акције.
Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу.
Избор теме/проблема/aктивности којом ћемо се бавити.
Одређивање циља и израда плана акције – подела улога, договор о роковима, начину реали-
зације.
Извођење и документовање акције – видео, фотографије, текстови и сл. 
Промоција акције на нивоу школе – приказивање другим одељењима, родитељима и сл., 
прављење постера или паноа, објављивање прилога у школском листу.
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити боље.

Кључни појмови: различитости, комуникација и права.

УПУТСТВОЗАДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКООСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам грађанскогваспитања, у пр вом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, ор га ни зо ван је по мо де лу спи ра ле што зна чи 
да су са др жа ји у сва че ти ри раз ре да да ти у обла сти ма Људскаправа,Демократскодруштво, Процесиусавременомсвету и Грађански
активизам. Те мат ске обла сти се спи рал но раз ви ја ју, од но сно са др жа ји се из раз ре да у раз ред про ши ру ју и про ду бљу ју, а мно ги ис хо ди се 
на до гра ђу ју или се, ако је у пи та њу ве шти на, да ље раз ви ја ју. Ти пи чан при мер та квог ис хо да су они ко ји се од но се на ко му ни ка ци ју ко ја 
ће се до след но раз ви ја ти у свим раз ре ди ма и кроз све са др жа је. Слич но је и са ја ча њем осе тљи во сти за по тре бе и пра ва дру гих, пре по зна-
ва ње дис кри ми на ци је и дру гим ис хо ди ма ко ји се не мо гу бр зо и ла ко оства ри ти об ра дом са мо јед ног про грам ског са др жа ја. Све че ти ри 
обла сти су јед на ко ва жне, а на став ник их, у не по сред ном ра ду са уче ни ци ма, ин те гри ше јер из ме ђу њих по сто ји при род на ве за. 

Област демократскодруштво је кон ци пи ра на ана лог но пред ме ту светоконас где се уче ни ци у про це су са зна ва ња по ла ко во де од 
не по сред ног окру же ња (по ро ди ца, оде ље ње) ка ши рој дру штве ној сре ди ни (шко ла, окру же ње, др жа ва, свет). 

У про гра му су на ве де ни са др жа ји ко је на став ник мо же да до пу њу је, про ши ру је и ме ња пре ма кон крет ним по тре ба ма и пла ну соп-
стве ног ра да али увек има ју ћи у ви ду ис хо де ко је тре ба оства ри ти. Ре до след на ве де них ис хо да не ис ка зу је њи хо ву ва жност јер су сви од 
зна ча ја за по сти за ње оп штег ци ља пред ме та. Из ме ђу ис хо да, ка ко у окви ру јед не, та ко и у ви ше обла сти, по сто ји по ве за ност. Оства ри ва-
ње јед ног ис хо да до при но си оства ри ва њу дру гих ис хо да. Мно ги ис хо ди су про це сни и пред ста вља ју ре зул тат ку му ла тив ног деј ства обра-
зов но-вас пит ног ра да, то ком ду жег вре мен ског пе ри о да. 

Оства ри ва ње ис хо да зах те ва при ме ну раз ли чи тих ин тер ак тив них об ли ка ра да као и ода бир и ко ри шће ње од го ва ра ју ћих ме то да и 
тех ни ка. На став ни ци су у при ли ци да би ра ју: ра ди о ни це, си му ла ци је, игра ње уло га, сту ди је слу ча ја, ди ску си је, ми ни ис тра жи ва ња, јед но-
став не ак ци је као и да са ми осми сле не ке дру ге ак тив но сти. Има ју ћи у ви ду да уче ни ци пр вог раз ре да до ла зе са ис ку ством из при прем ног 
пред школ ског про гра ма где је до ми нант но са зна ва ње кроз игру и ов де тре ба ме тод ску око сни цу пред ме та да чи не ин тер ак тив не ра ди о ни-
це, струк ту ри ра не игров не ак тив но сти об је ди ње не око глав не те ме. Ра ди о ни це тре ба да за по чи њу при чом ко ја је бли ска ис ку ству уче ни-
ка, а са др жи не ку вр сту за пле та (мо рал ну ди ле му или су коб по тре ба и/или вред но сти) као по вод за ди ску си ју у па ру или у ма њој гру пи, 
а за вр ша ва раз ме ном у це лој гру пи. Циљ је да се пру жи мо гућ ност сва ком уче ни ку да пре и спи та сво је ми шље ње и де ло ва ње због по ја ве 
кон флик та из ме ђу ње го ве тач ке гле ди шта и тач ке гле ди шта ко ја је раз ли чи та од ње го ве. За то се мо же ре ћи да ак тив но сти на ча су тре ба 
та ко да те ку да обез бе де ис ку стве но уче ње, тј. уоб ли ча ва ње и по и ма ње лич них, аутен тич них до жи вља ја и ста во ва уче ни ка кроз раз ме ну у 
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гру пи, а не пре но ше ње го то вих зна ња, ту ђих уви да или го то вих пред ло га. На став ник тре ба да на гла си да не ма по жељ них, оче ки ва них или 
тач них од го во ра, да је на гла сак на про це су от кри ва ња и са зна ва ња о се би и дру ги ма кроз раз ме ну. Осим то га, ва жно је да по сто ји игров-
ни кон текст ко ји по ма же уче ни ци ма да се опу сте и осло бо де, да про ба ју раз ли чи те ви до ве из ра жа ва ња и сим бо ли за ци је уну тра шњих 
ис ку ста ва, и да кроз игру ис тра жу ју ра зно вр сна, ди вер гент на ре ше ња за про бле ме са ко ји ма се су о ча ва ју. С об зи ром на уз раст уче ни ка 
до бро је у то ку ча са ком би но ва ти раз ли чи те ак тив но сти и осми сли ти та кву ди на ми ку ра да ко јом се одр жа ва њи хо ва па жња и мо ти ва ци ја 
за уче ство ва њем. За овај пред мет ва жно је обез бе ди ти та кав на чин се де ња уче ни ка ко ји омо гу ћа ва свим уче сни ци ма да ви де јед ни дру ге, 
окре ну ти ли цем у ли це.

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по след њу област про гра ма где се прет ход но сте че на зна ња и ве шти не ин те гри шу и прак ти ку ју. 
Ак ци је тре ба да бу ду ма ле и из во дљи ве, али да има ју све ко ра ке. Уче ни ке тре ба охра бри ва ти ка да на и ђу на те шко ће и ја сно ука зи ва ти да 
си и не у спе ле ак ци је до бре јер њи хо вом ана ли зом до ла зи мо до уви да ко ји су ко ра ци би ли по гре шни. Број ни су при ме ри те ма у окви ру 
ко јих се мо гу осми сли ти јед но став не ак ци је у ко рист пра ва де те та, а на ни воу оде ље ња/гру пе. На при мер, вр шњач ка по др шка је ва жан 
сег мент укуп не по др шке ин клу зив ног обра зо ва ња, та ко да је укљу че ност уче ни ка у овај сег мент жи во та и ра да шко ле ве о ма зна ча јан. Он 
се огле да упра во у за јед нич ком про ми шља њу на став ни ка и уче ни ка на те му ка ко осми сли ти план по др шке, ка ко га нај у спе шни је ре а ли зо-
ва ти, во де ћи ра чу на о по тре ба ма сва ког уче ни ка об у хва ће ног ин клу зив ним обра зо ва њем.

Грађансковаспитање, као про грам, део је ши рег кон цеп та обра зо ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво и у том сми слу је те сно 
по ве за но са дру гим пред ме ти ма, ван на став ним ак тив но сти ма и ето сом шко ле. Нај ја ча ко ре ла ци ја је са српскимјезиком и пред ме том свет
оконас где се мо же ко ри сти ти те мат ско пла ни ра ње. 

Ка ко је грађансковаспитање из бор ни про грам, де ша ва се да се ре а ли зу је у це лом или у де лу оде ље ња, ма да се че сто ре а ли зу је и 
у гру пи са ста вље ној од уче ни ка из ви ше оде ље ња и за то се ал тер на тив но ко ри сте оба из ра за оде ље ње/гру па. Уко ли ко је рад у гру пи по-
треб но је уло жи ти до дат ни на пор да се на пра ви груп на ко хе зи ја. Мно ги са др жа ји про гра ма су по год ни за ја ча ње до брих од но са у гру пи, а 
по себ но ак тив но сти на пла ни ра њу и из во ђе њу за јед нич ких ак ци ја.

У овом пред ме ту про дук ти уче нич ких ак тив но сти има ју по се бан зна чај. Они мо гу би ти раз ли чи те вр сте као што су по сте ри, аудио-
ви зу ел ни за пи си, пре зен та ци је, при ка зи ре зул та та ис тра жи ва ња и дру го. Они се мо гу ко ри сти при ин те гра ци ји или ре ка пи ту ла ци ји об ра-
ђе них са др жа ја, про це ни на пре до ва ња уче ни ка, као и са мо про це ни на став ни ка ко ли ко успе шно ра ди. Про дук ти се мо гу ко ри сти ти и ван 
оде ље ња/гру пе, на при мер на из ло жби у хо лу шко ле, у школ ским но ви на ма, сај ту шко ле.

За ре а ли за ци ју пред ме та и оства ри ва ње де фи ни са них ис хо да вр ло је ва жна уло га на став ни ка. Он је мо дел ко ји сво јим по на ша њем 
до при но си ства ра њу де мо крат ске ат мос фе ре ко ја је по год на за раз ме ну и ар гу мен то ва ње иде ја и ми шље ња ме ђу уче ни ци ма, он је тај ко ји 
да је по врат ну ин фор ма ци ју и под сти че уче ни ке на раз у ме ва ње од но са у гру пи. Он по др жа ва уче ни ке ка да им је те шко да се из ра зе, по ма-
же им у из бо ру пра вих ре чи. Под сти цај ним пи та њи ма мо же да на ве де уче ни ке да са гле да ју си ту а ци ју из дру ге пер спек ти ве што је озби-
љан зах тев за уче ни ке пр вог раз ре да ко ји су још увек у ве ли кој ме ри фо ку си ра ни на соп стве не по тре бе, ми сли, осе ћа ња. Кон струк тив на 
ко му ни ка ци ја и де мо крат ске про це ду ре ни су са мо циљ већ и на чин да се оства ре же ље ни ис хо ди. На став ник тре ба да обез бе ди да се на 
ча су сва ки уче ник осе ћа ува же но, при хва ће но и до бро до шло у сво јој раз ли чи то сти уз оба ве зу по што ва ња и ува жа ва ња дру гих и дру га чи-
јих по гле да и ми шље ња. 

Оце њи ва ње уче ни ка у грађанскомваспитању је уса гла ше но са Пра вил ни ком о оце њи ва њу у основ ној шко ли и уче ни ци ма бли ско 
јер се опи сно оце њу ју из свих пред ме та.

5. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ПРИ ПРЕ МУ ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗОВ НОГ ПЛА НА ЗА УЧЕ НИ КЕ КО ЈИ МА ЈЕ ПО ТРЕБ НА ДО ДАТ НА 
ОБРА ЗОВ НА ПО ДР ШКА

5.1. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план за со ци јал но ус кра ће не уче ни ке и уче ни ке са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том

Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план се при пре ма за уче ни ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та, ка-
сни јег укљу чи ва ња у шко ло ва ње, не до вољ ног по зна ва ња је зи ка и дру гих раз ло га по треб на до дат на обра зов на по др шка. Циљ ин ди ви ду ал ног 
обра зов ног пла на је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња та квих уче ни ка у ре до ван обра зов но-вас пит ни рад и њи хо во оса мо ста љи ва ње 
у вр шњач ком ко лек ти ву. За сва ког уче ни ка по је ди нач но, пре ма ње го вим спе ци фич ним по тре ба ма и мо гућ но сти ма, при пре ма се при ла го ђен 
на чин обра зо ва ња ко ји об у хва та ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, про грам и на чин ра да ко ји са др же: 1) днев ни рас по ред ак тив но сти ча со ва 
на ста ве у оде ље њу; 2) днев ни рас по ред ра да са ли цем ко је пру жа до дат ну по др шку и уче ста лост те по др шке; 3) ци ље ве обра зов но-вас пит ног 
ра да; 4) по себ не стан дар де по стиг ну ћа и при ла го ђе не стан дар де за по је ди не или све пред ме те са обра зло же њем за од сту па ње; 5) про грам по 
пред ме ти ма, у ко ме је пре ци зи ра но ко ји са др жа ји се об ра ђу ју у оде ље њу, а ко ји у ра ду са до дат ном по др шком; 6) ин ди ви ду а ли зо ван на чин 
ра да на став ни ка, из бор аде кват них ме то да и тех ни ка обра зов но-вас пит ног ра да. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план до но си пе да го шки ко ле ги јум 
на пред лог струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње. Тим за ин клу зив но обра зо ва ње чи не на став ник раз ред не на ста ве, струч ни са рад ник 
шко ле, ро ди тељ/ста ра тељ, а по по тре би пе да го шки аси стент и струч њак ван шко ле, на пред лог ро ди те ља/ста ра те ља. Ро ди тељ/ста ра тељ да је 
са гла сност за спро во ђе ње ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на. На став ник при пла ни ра њу свог ра да у оде ље њу ускла ђу је свој план са ин ди ви-
ду ал ним обра зов ним пла ном уче ни ка. Спро во ђе ње ин ди ви ду ал них обра зов них пла но ва пра ти про свет ни са вет ник.

5.2. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план за уче ни ке са из у зет ним спо соб но сти ма

За уче ни ке са из у зет ним спо соб но сти ма при пре ма се ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, про грам и на чин ра да ко јим се утвр ђу је обо-
га ћен на чин обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји са др жи: 1) днев ни рас по ред ак тив но сти ча со ва на ста ве у оде ље њу; 2) днев ни рас по ред ра да са 
ли цем ко је пру жа до дат ну по др шку и уче ста лост те по др шке; 3) ци ље ве обра зов но-вас пит ног ра да; 4) по себ не стан дар де по стиг ну ћа и 
при ла го ђе не стан дар де за по је ди не или све пред ме те са обра зло же њем за од сту па ње; 5) про грам по пред ме ти ма, пре ци зи ра но ко ји са др-
жа ји се об ра ђу ју у оде ље њу, а ко ји у ра ду са до дат ном по др шком; 6) ин ди ви ду а ли зо ван на чин ра да на став ни ка, из бор аде кват них ме то да 
и тех ни ка обра зов но-вас пит ног ра да.

6. НА ЧИН ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА ПРО ГРА МА

6.1. На чин при ла го ђа ва ња про гра ма пред ме та од зна ча ја за на ци о нал ну ма њи ну

У на ста ви пред ме та од зна ча ја за на ци о нал ну ма њи ну (светоко нас,музичка култура и ликовна култура) из у ча ва ју се до дат ни 
са др жа ји ко ји се од но се на исто риј ско и умет нич ко на сле ђе од ре ђе не ма њи не. Од на став ни ка се оче ку је да, у окви ри ма де фи ни са ног 
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го ди шњег фон да ча со ва, об ра де и до дат не са др жа је, обез бе ђу ју ћи оства ри ва ње циљa пред ме та, стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка и де фи ни-
са них ис хо да. Да би се ово по сти гло ве о ма је ва жно пла ни ра ти и ре а ли зо ва ти на ста ву на тај на чин да се са др жа ји из кул тур но-исто риј ске 
ба шти не јед не ма њи не не по сма тра ју и об ра ђу ју изо ло ва но, већ да се по ве зу ју и ин те гри шу са оста лим са др жа ји ма про гра ма ко ри сте ћи 
сва ку при ли ку да се де си уче ње ко је ће код уче ни ка ја ча ти њи хов осе ћај при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној ма њи ни.

7. УПУТ СТВО ЗА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ПРО ЈЕКТ НЕ НА СТА ВЕ

Пла ном на ста ве и уче ња у пр вом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња де фи ни са на је пројектнанастава као об лик обра-
зов но-вас пит ног ра да ко јим се раз ви ја ју оп ште ме ђу пред мет не ком пе тен ци је уз упо тре бу ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја. 
Усме ре на је на до сти за ње ис хо да ко ји се пр вен стве но од но се на ло гич ко и кри тич ко ми шље ње као и при пре му уче ни ка за ла ко сна ла же ње 
у све ту тех ни ке, тех но ло ги је и ра чу нар ства, ка ко у сва ко днев ном жи во ту та ко и у про це су уче ња. У скла ду је са оп штим ис хо ди ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња и у функ ци ји је ког ни тив ног, афек тив ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

По тре ба за уво ђе њем про јект не на ста ве, већ у пр вом раз ре ду основ не шко ле, по чи ва на са вре ме ним схва та њи ма де те та, на ста ве, 
функ ци је обра зо ва ња и са зна ва ња као со ци јал не кон струк ци је по др жа не кроз са рад нич ко де ло ва ње, ко ри шће њем раз ли чи тих из во ра ин-
фор ма ци ја и ак тив но сти. При ме ном ова квог об ли ка ра да до ла зи до по ве зи ва ња по зна тог и не по зна тог, уче ња по мо ћу при ме ра, уче ња 
при ме њи ва њем, раз во ја про це ду рал них зна ња, ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја као и ком би но ва ња кон вер гент ног (ло гич ког) и 
ди вер гент ног (ства ра лач ког) ми шље ња. Про јект на на ста ва има еле мен те про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве али се у овом об ли ку ра да 
по ред цен трал ног зах те ва, ко ји се од но си на тра же ње ре ше ња за не ки про блем, по тен ци ра ју још и про це ду ре, пла ни ра ње, ева лу и ра ње, 
пре зен то ва ње ре зул та та, ко ри шће ње са вре ме них тех но ло ги ја на пра ви лан на чин и на рав но, тим ски рад, од но сно про цес са рад ње, ко ји је 
из над са мог ре зул та та у ре ша ва њу про бле ма.

Про јект на на ста ва је део це ло куп ног обра зов но-вас пит ног ра да и пра ти на став ни про цес ува жа ва ју ћи спе ци фич но сти на став них 
пред ме та у пр вом раз ре ду. Ослон ци пла ни ра ња и ор га ни за ци је про јект не на ста ве су: ува жа ва ње уз ра ста уче ни ка и њи хо ве при род не ра-
до зна ло сти са ко јом до ла зе у пр ви раз ред; ко ри шће ње ван школ ских зна ња, ве шти на и ис ку ста ва уче ни ка; укљу чи ва ње свих уче ни ка уз 
по што ва ње њи хо вих раз ли чи то сти; по ве зи ва ње са др жа ја свих на став них пред ме та и упо тре ба са вре ме них ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о-
них тех но ло ги ја. За то овај об лик ра да омо гу ћа ва да на став ни пред ме ти бу ду сми сле но ме ђу соб но по ве за ни као и до ве де ни у ве зу са сва-
ко днев ним жи во том уче ни ка. На тај на чин се обез бе ђу је раз у ме ва ње свр хе оно га што се учи, функ ци о нал но по ве зи ва ње зна ња, ве шти на 
и ис ку ста ва и мо ти ва ци ја уче ни ка. 

Про јект на на ста ва је дра го це ни об лик ра да јер од уче ни ка зах те ва број не ак тив но сти, ме ђу ко ји ма су: са мо стал но про на ла же ње ин-
фор ма ци ја; спо соб ност ре ша ва ња про бле ма; са мо стал но уче ње; рад у гру пи, са рад њу; кри тич ки од нос пре ма вла сти том и ту ђем ра ду; 
до но ше ње од лу ка; ар гу мен то ва ње; усва ја ње дру га чи јих, но вих на чи на ра да; пла ни ра ње; по што ва ње ро ко ва и пре у зи ма ње од го вор но сти. 

С об зи ром на уз раст уче ни ка пр вог раз ре да и чи ње ни цу да је то њи хов пр ви су срет са ова квим на чи ном ра да, при ме ре но је да се 
ре а ли зу ју про јект ни за да ци где је на став ник глав ни ор га ни за тор ак тив но сти, а са мо стал ност уче ни ка се ис по ља ва у сег мен ти ма про јек та 
где је то мо гу ће. На став ник пру жа по др шку свим уче нич ким ак тив но сти ма у то ку про јек та, а у пр вом раз ре ду че сто и по моћ. По вре ме не 
те шко ће у ко му ни ка ци ји и са рад њи су оче ки ва не јер се ра ди о уче ни ци ма ко ји су у фа зи адап та ци је на шко лу и о гру пи ко ја се тек фор ми-
ра. Кул ти ви са ње са рад ње и на чи на на ко ји се ко му ни ци ра у гру пи су увек ва жни ци ље ви про јект не на ста ве, а у пр вом раз ре ду су, мо же се 
ре ћи, и при о ри тет ни jeр до при но се ја ча њу оде љењ ске ко хе зи је. Та ко ђе, то ком ре а ли за ци је ова квог об ли ка ра да на став ник има мо гућ ност 
да до бро упо зна уче ни ке, њи хо ве ја че и сла би је стра не и да осми сли про цес ин ди ви ду а ли за ци је за оне ко ји ма је то по треб но.

Про јект ну на ста ву тре ба пла ни ра ти и ор га ни зо ва ти на на чин да са др жи све по треб не ко ра ке: 
– де фи ни са ње ци ља и ис хо да ко ји се про јек том же ле по сти ћи;
– пла ни ра ње ак тив но сти ко је од го ва ра ју те ми про јек та, од но сно ци љу про јек та, по де ла ак тив но сти, из бор ма те ри ја ла и ме то да ра да, 

де фи ни са ње ме ста и ди на ми ке ра да;
– ре а ли за ци ју пла ни ра них ак тив но сти;
– при каз до би је них ре зул та та и про ду ка та про јек та;
– вред но ва ње про јек та (про це на оства ре но сти де фи ни са них ци ље ва и ис хо да, ука зи ва ње на успе хе и те шко ће у то ку ре а ли за ци је 

про јек та).
При пла ни ра њу на став ник тре ба да де фи ни ше тип про јек та, да од ре ди ње гов циљ, оче ки ва не ис хо де, област ко јом се ба ви про је кат 

и по ве за ност са на став ним пред ме ти ма, ње го ве са др жа је, ак тив но сти уче ни ка, по треб на сред ства, ди на ми ку ра да по фа за ма и све што је 
по треб но за успе шно спро во ђе ње про јект не на ста ве. Ка ко је на ве де но, за пр ви раз ред, нај при ме ре ни ји је по лу струк ту ри ра ни тип про јек та 
где на став ник да је огра ни чен из бор те ма, у ве ли кој ме ри де фи ни ше ме то до ло ги ју ра да и сам од ре ђу је ко је ће ма те ри ја ле да ти уче ни ци ма, 
а ко је ће они са ми про на ћи. Све са др жа је тре ба ре а ли зо ва ти кроз раз ли чи то те мат ско по ве зи ва ње у игри или функ ци о нал ној ак тив но сти 
ко ја за до во ља ва ин те ре со ва ње и по тре бе де те та на мла ђем школ ском уз ра сту.

Кроз про јект ну на ста ву тре ба за по че ти са раз ви ја њем осно ва ди ги тал не пи сме но сти. На овом уз ра сту, упо тре ба ИКТ-а тре ба да бу де 
све де на на упо тре бу нај јед но став ни јих ала та и упо зна ва ње са ко ри шће њем ин тер не та. На кра ју пр вог раз ре да уче ник би тре бао да бу де у 
ста њу да:

– пра вил но укљу чи ра чу нар, по кре не про грам за цр та ње, ко ри сти од го ва ра ју ће алат ке овог про гра ма, са чу ва свој цр теж и ис кљу чи 
ра чу нар.

– ко ри сти ин тер нет за уче ње и про на ла же ње ин фор ма ци ја уз по моћ на став ни ка
– пра вил но се ди при ра ду за ра чу на ром
– зна да на ве де мо гу ће по сле ди це на здра вље услед не пра вил ног ко ри шће ња ди ги тал них уре ђа ја
Је дан од ва жних ис хо да ре а ли за ци је про јек та је сте оспо со бља ва ње уче ни ка да до би је не про дук те учи не ви дљи вим и пред ста ве их 

дру ги ма. Број ни су на чи ни да се то по стиг не (пред ста ве, из ло жбе, крат ки филм, текст у но ви на ма, на ступ на ло кал ној те ле ви зи ји, пред-
ста вља ње за ро ди те ље...), а њи хов ква ли тет ни је при о ри тет.

Про јект на на ста ва је сте зах тев ни ји об лик ра да ко ји под ра зу ме ва до бру при пре му на став ни ка. Пла ном је пред ви ђе но да се ре а ли зу је 
са јед ним ча сом не дељ но али сам на став ник ће про це ни ти ка ква ди на ми ка ра да нај ви ше од го ва ра мо гућ но сти ма уче ни ка и фа зи у ко јој 
је про је кат. То зна чи, да уко ли ко је по треб но про јект на на ста ва се мо же ор га ни зо ва ти и на дру га чи ји на чин (на при мер као дво час сва ке 
дру ге не де ље). 

Ро ди те љи тре ба да бу ду упо зна ти са свр хом про јект не на ста ве и ње ним нај ва жни јим ис хо ди ма. Они тре ба да по др же са мо стал не 
ак тив но сти сво је де це, или њи хов за јед нич ки рад са дру гом де цом, као и да раз у ме ју за што је ва жно да не пре у зи ма ју њи хо ве за дат ке у 
же љи да има ју бо ље про дук те.
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8. УПУТ СТВО ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ВАН НА СТАВ НИХ АК ТИВ НО СТИ

Шко ла је у оба ве зи да сво јим Школ ским про гра мом и Го ди шњим пла ном ра да пред ви ди раз ли чи те ак тив но сти у скла ду са сво јим 
ре сур си ма и про стор ним мо гућ но сти ма. По ред ор га ни за ци је из ле та, по се та из ло жба ма и са рад ње са ло кал ном са мо у пра вом, уче ни ци ма 
тре ба по ну ди ти ве ћи број дру штве них, тех нич ких, ху ма ни тар них, спорт ских и кул тур них ак тив но сти. Те ак тив но сти мо гу се ре а ли зо ва ти 
по про гра му ко је је са ма шко ла раз ви ла, али мо гу се ко ри сти ти и про гра ми ко ји су прет ход но до не ти као из бор ни (нпр. чувариприро-
де, рукаутесту,народнатрадиција). Свр ха ових ак тив но сти је по др шка при ла го ђа ва њу уче ни ка пр вог раз ре да на школ ску сре ди ну и 
за јед ни цу, као и за до во ља ва ње/про ши ри ва ње њи хо вих ин те ре со ва ња, дру же ње са вр шња ци ма кроз за јед нич ко де ла ње, ис ка зи ва ње спо-
соб но сти, оса мо ста љи ва ње, раз вој не ких ве шти на и дру го. Ак тив но сти тре ба та ко ор га ни зо ва ти да уче ни ци има ју што ви ше мо гућ но сти 
за ак тив но уче шће, за кре а тив но ис по ља ва ње, за ин тер ак ци ју са дру гим уче ни ци ма, ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра ин фор ма ци ја и са вре-
ме них тех но ло ги ја. Ре зул та те ра да уче ни ка у окви ру ван на став них ак тив но сти тре ба учи ни ти ви дљи вим јер се на тај на чин обез бе ђу је 
мо ти ва ци ја и за до вољ ство уче сни ка ак тив но сти. Број ни су на чи ни на ко ји је мо гу ће то оства ри ти као што су: ор га ни зо ва ње пред ста ва, 
из ло жби, ба за ра, об ја вљи ва ње на сај ту шко ле, кроз смо тре ства ра ла штва, спорт ске су сре те и дру го.

За уче ни ке овог уз ра ста ва жно је да ро ди те љи бу ду упо зна ти са ак тив но сти ма ко је шко ла ну ди и по мог ну да њи хо ва де ца иза бе ру 
оне ко је им нај ви ше од го ва ра ју. 

ХОР

Хор је, као ван на став на ак тив ност, ва жан чи ни лац у кул тур ном и јав ном жи во ту шко ле. Са при ме ре ним му зич ким про гра мом хор 
пред ста вља не за о би ла зан са став ни део школ ских ма ни фе ста ци ја, про сла ва и кул тур них ма ни фе ста ци ја. Пе ва ње у хо ру у ве ли кој ме ри 
до при но си сма ње њу стре са, агре сив но сти и по бољ ша њу здра вља уоп ште. По твр ђе но је да уче ни ци ко ји пе ва ју у хо ру по ка зу ју бо ље ре-
зул та те у уче њу и со ци јал ним ве шти на ма. Ујед но, пе ва ње у хо ру под сти че и до жи вот ну љу бав пре ма му зи ци. 

Сва ка основ на шко ла је у оба ве зи да ор га ни зу је рад хо ра. У за ви сно сти од бро ја уче ни ка и њи хо вих пе вач ких спо соб но сти, мо гу се 
фор ми ра ти оде љењ ски хор, раз ред ни хор и/или хор мла ђих, то јест ста ри јих раз ре да основ не шко ле. 

Обра зов ни циљ об у хва та раз ви ја ње му зич ког уку са, ства ра лач ких спо соб но сти, спон та ног из ра жа ва ња, му зич ког слу ха и рит ма, раз-
ви ја ње гла сов них мо гућ но сти и учвр шћи ва ње ин то на ци је, спо соб ност за фи но ни јан си ра ње и из ра жај но пе ва ње при ме ном еле ме на та му-
зич ке из ра жај но сти (тем по, ди на ми ка...). Уче шће у хо ру раз ви ја деч ји глас, пра вил но др жа ње, ди са ње, ин то на ци ју, из го вор и ар ти ку ла ци ју. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeк тиву – тим ски рад, раз ви ја ње тoлeрaнциje, ди сци пли не, пoш тoвaњa 
рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти по је дин ца за успех це ле гру пе, сти ца ње са мо по у зда ња, са вла да ва ње тре ме и 
пру жа ње по мо ћи у сми слу вр шњач ког уче ња и са рад ње. Упо зна ва ње ра зно вр сних де ла до ма ћих и стра них ауто ра до при но си раз во ју оп-
ште кул ту ре, ме ђу соб ном раз у ме ва њу, ува жа ва њу и по што ва њу.

Ре пер то ар школ ских хо ро ва об у хва та од го ва ра ју ћа де ла до ма ћих и стра них ауто ра ра зних епо ха, као и на род не, при год не, пе сме 
са вре ме них деч јих ком по зи то ра и ком по зи ци је са фе сти ва ла деч јег ства ра ла штва. У то ку школ ске го ди не по треб но је са хо ром из ве сти 
нај ма ње де сет јед но гла сних и дво гла сних ком по зи ци ја, a cap pel la или уз ин стру мен тал ну прат њу. При из бо ру пе са ма на став ник тре ба да 
по ђе од уз ра ста уче ни ка, про це не гла сов них мо гућ но сти и при ме ре ног ли те рар ног са др жа ја. 

На став ник фор ми ра хор на осно ву про ве ре слу ха и гла сов них мо гућ но сти уче ни ка, дик ци је и осе ћа ја за ри там. Код сва ког уче ни ка 
на став ник тре ба да про на ђе ње гов при род ни пе вач ки ре ги стар и оп сег на осно ву че га вр ши по де лу на пе вач ке гла со ве (пр ви и дру ги, од-
но сно гор њи и до њи) за из во ђе ње дво гла сних ком по зи ци ја.

На ча со ви ма хо ра, на став ник тре ба да ука же на ва жност др жа ња те ла, ди са ња и пра вил ног из го во ра гла со ва. Услов пра вил ног ди са-
ња је пра вил но др жа ње те ла. Крај њи циљ је при род но и син хро ни зо ва но пе ва ње и ујед на чен звук хо ра.

Вежбедисања су ва жне за за гре ва ње гла сни ца, отва ра ње ди сај них пу те ва и опу шта ње гр ла. Прак ти ку ју се пре ве жби пе ва ња и зна-
чај не су за ре гу ли са ње да ха у то ку пе ва ња. На при мер:

1. Опу шта ње гр ла – уче ни ци тре ба ду бо ко да удах ну и си му ли ра ју зе ва ње. 
2. Код сле де ће ве жбе тре ба да удах ну кроз нос, а по том и из дах ну на уста бро је ћи до че ти ри, као да же ле да уга се све ћу. Ва жно је да 

„ди шу сто ма ком” уме сто гру ди ма (мо гу да по ло же ру ке на сто мак и да уди шу та ко да им сто ма ци „ра сту”).
3. За тим удах ну кроз нос, из бро је до че ти ри и из ди шу кроз уста, тј. зу бе, из го ва ра ју ћи ’сссссс’, пр ви пут ти хо, а за тим гла сно. 
4. По но ви ти ве жбу та ко што глас ’с’ из го ва ра ју ис пре ки да но. Ва ри јан та ове ве жбе за ак ти ви ра ње ди ја фраг ме је опо на ша ње сме ха 

Де да Мра за (’Хо, хо, хо...’) или ис пре ки да но ду ва ње у за ми шље ну све ћу.
Вежбераспевавањадо при но се ква ли те ту пе ва ња и пре ци зном ин то ни ра њу, чак и у по чет ним фа за ма. Ка ко је пе ва ње и тех нич ка ве-

шти на, рас пе ва ва ње мо же по мо ћи раз во ју де чи јих гла со ва. На став ник тре ба да бу де кре а ти ван и ко ри сти ти во ка ли зе ко је ће би ти за бав не 
де ци, јер основ ни циљ је сте да за во ле пе ва ње. 

На при мер:
1. Рас пе ва ва ње по чи ње пе ва њем во ка ла (а, е, и, о, у) или крат ких сло го ва на ис тој тон ској ви си ни, уз ми ни мал но по кре та ње ви ли це 

у ци љу из јед на ча ва ња во ка ла, а у ци љу до би ја ња ујед на че не хор ске бо је. Увек по че ти од то но ва сред њег пе вач ког ре ги стра хо ра (то је 
нај че шће це1).

2. То но ви и мо ти ви се мо гу пе ва ти и бр зим из ду ва ва њем ва зду ха кроз спо је не усне, та ко да тре пе ре.
3. Пре по ру чу је се и пе ва ње јед но став них мо ти ва (на при мер на сло го ви ма „ио” или „мио”), се квен ци ра них по ступ но на ни же па на-

ви ше (ди ја тон ски и хро мат ски).
4. Јед на од ве жби за ши ре ње оби ма гла са је по ве зи ва ње то но ва у ра спо ну ок та ве гли сан дом, на ви ше и на ни же (це1- ге1- це1- ге1- 

це1), као си ре на. 
5. За рас пе ва ва ње се мо гу ко ри сти ти и јед но став не пе сме или мо де ли, као и де ло ви пе са ма. 
Ве жбе ди са ња и рас пе ва ва ња мо ра ју би ти стал но за сту пље не. 
Пра вил ном ин то ни ра њу мо гу по мо ћи и ви зу ел ни зна ко ви, на ко је де ца од лич но ре а гу ју. На при мер, по кре ти ма ру ку на го ре и на до ле 

мо же мо да ва ти знак де ци да се ме ло ди ја кре ће на ви ше или на ни же. 

Обрадапесме

На са мом по чет ку тре ба би ра ти лак ше пе сме ко је има ју јед но став не ре чи и ме ло ди ју. Код об ра де но ве пе сме нај пре се при сту па ана-
ли зи тек ста. Пе вач на слу ша о ца де лу је и то ном и реч ју. У том сми слу на став ник тре ба да ин си сти ра на до број дик ци ји ко ја под ра зу ме ва 
ја сан и раз го ве тан из го вор тек ста, од но сно са мо гла сни ка и су гла сни ка, али и на пра вил ном ак цен то ва њу ре чи. За ве жба ње дик ци је пре по-
ру чу је се и пе ва ње сло го ва или од го ва ра ју ћег тек ста на ис тој тон ској ви си ни. 
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Сле ди усва ја ње ме ло ди је у фраг мен ти ма. Уко ли ко је ком по зи ци ја дво гла сна, ова фа за при пре ме зах те ва одво је не про бе по гла со ви-
ма, све док сва ка гру па не бу де ин то на тив но си гур на. На за јед нич кој про би хо ра, на кон усва ја ња пе сме/ком по зи ци је у це ли ни тре ба обра-
ти ти па жњу на ди на ми ку и аго ги ку. 

Ва жно је да се у хо ру по стиг не јед на ка ин то на ци ја, по чев од пр вог то на пе сме. На став ник из ве де тон ко ји де ца тре ба да по на вља ју док 
не от пе ва ју тач но. На ста вља са раз ли чи тим то но ви ма у то на ли те ту пе сме. Ова ква вр ста ими та ци је по ма же де ци да на у че ка ко да ’чу ју’ тон и 
ускла де сво је гла со ве да би га тач но ин тер пре ти ра ла. 

Уче ни ци ма тре ба ја сно ста ви ти до зна ња да је ва жно да слу ша ју јед но дру го, на ро чи то код уни со ног пе ва ња. Уко ли ко не чу ју уче ни-
ка по ред се бе, зна чи да пе ва ју пре гла сно.

Уко ли ко се уз пе ва ње из во ди и ко ре о гра фи ја, до бро је по кре те уве жба ти пре тек ста. 
Већ од пр ве про бе хо ра тре ба упу ти ти уче ни ке на пра ви ла по на ша ња: не ма при ча ња у то ку из во ђе ња, жва ка ња жва ка, тре ба да сто је 

пра во (ма да их не мо же мо спре чи ти да се вр по ље). Ако уче ни ци пра ви ла усво је на про ба ма, лак ше ће их по што ва ти на кон цер ти ма. Не за-
о би ла зни су и де та љи ве за ни за из бор оде ће за на сту пе, ула ска на сце ну, рас по ре да ста ја ња, по кла ња ња, из ла ска на и са сце не... 

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА ПЕ ВА ЊЕ У ХО РУ  
У ПР ВОМ РАЗ РЕ ДУ

Химне

Др жав на хим на
Хим на Све том Са ви
Хим на шко ле

Дечјепесме

Сви ћу опет ру ме на сва ну ћа – Ми ња Су бо та
Од шко ле и књи ге – Ми ња Су бо та 
Бо ле, Бо ле, не бо ји се шко ле – Ми ња Су бо та
Ла сте – Бран ко Ми ли ће вић 
Бро ја ли ца – Мом чи ло Ба ја гић – Ба ја га 
Док ме сец сја – Жан Ба тист Ли ли
Мо ли мо за фи ну ти ши ну – Алек сан дар Ко раћ
За сва ко чу до – Кон стан тин Ба бић 
Коњ ски реп – Кон стан тин Ба бић 
Вра бац – Кон стан тин Ба бић
Са ња ли ца Ма ца – Мир ко Шо уц 
Је сен – Мир ко Шо уц
Ал је леп овај свет – Алек сан дар Ко раћ
Ја ну ар ске зве зде – Ми о драг Илић-Бе ли
Сви тац – Пе тар Озги јан 
Ан ђе ли пе ва ју – Ми лан Ђур ђе вић
Ки ша – хор Пер пе тум Џе зи ле 

Народнепесме

Ки ша па да
Ду ње ран ке
Ка жи ме ни ђа че, уче ни че
Ој, Бад ња че, Бад ња че

2
На осно ву чла на 13. ст. 4. и 10. За ко на о уџ бе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 68/15), 
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

оизменамаПравилникаопланууџбеника

Члан 1. 
У Пра вил ни ку о пла ну уџ бе ни ка („Слу жбе ни гла сник РС – Про свет ни гла сник”, бр. 9/16 и 10/16 – ис прав ка), у де лу: „ПЛАН УЏ-

БЕ НИ КА ЗА ОСНОВ НУ ШКО ЛУ”, та бе ле ко је гла се: „ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, „ОБА ВЕ ЗНИ ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ” и „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, за пе ти и ше сти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, за ме њу ју се но вим 
та бе ла ма ко је гла се: „ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ” и „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРО ГРА МИ”, за пе ти и ше сти раз ред основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ко је су од штам па не уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ни гла сник”. 

Број 110-00-306/2017-04
У Бе о гра ду, 8. де цем бра 2017. го ди не

Ми ни стар,
МладенШарчевић, с.р.
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ПЕ ТИ РАЗ РЕД

ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

Редни
број Називпредмета Вари-

јанте

Уџбеничкикомплет
Уџбеник Друганаставнасредства

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
страна/
обим

1. Српскијезик
икњижевност

Читанка за пети разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

220

Српски језик – уџбеник 
за пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

180

2. Српски
каонематерњијезик

Читанка за српски као 
нематерњи језик за 
пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80 Српски као нема-
терњи језик – радна 
свеска за пети разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

50

Српски као нематерњи 
језик – уџбеник за пети 
разред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80

3. Странијезик
3.1. Енглескијезик Енглески језик – уџ-

беник за пети разред 
основне школе

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Енглески језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе

енглески  
језик,  
латиница

штампани/
електронски

80

Енглески језик – 
аудио запис

електронски

3.2. Италијанскијезик Италијански језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Италијански језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 

италијански 
језик,  
латиница

штампани/
електронски

80

Италијански језик – 
аудио запис 

електронски

3.3. Немачкијезик Немачки језик – уџ-
беник за пети разред 
основне школе

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Немачки језик – радна 
свеска за пети разред 
основне школе 

немачки  
језик,  
латиница

штампани/
електронски

80

Немачки језик – аудио 
запис

електронски

3.4. Рускијезик Руски језик – уџбеник 
за пети разред основне 
школе

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

120 Руски језик – радна 
свеска за пети разред 
основне школе 

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80

Руски језик – аудио 
запис

електронски

3.5. Францускијезик Француски језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе

француски 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Француски језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 

француски 
језик,  
латиница

штампани/
електронски

80

Француски језик – 
аудио запис

електронски

3.6. Шпанскијезик Шпански језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Шпански језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 

шпански  
језик,  
латиница

штампани/
електронски

80

Шпански језик – 
аудио запис

4. Историја Историја – уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за пети раз-
ред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150 Историјски атлас за 
основну и средњу 
школу

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

5. Географија Географија – уџбеник 
за пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

100 Школски географски 
атлас 

српски језик, 
ћирилица

штампани 150

6. Биологија Биологија – уџбеник 
за пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

7. Математика А. Математика – уџбеник 
са збирком задатака за 
пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

250

Б. Математика – уџбеник 
за пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150 Математика – збирка 
задатака за пети раз-
ред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

8. Информатикаи
рачунарство

Информатика и рачу-
нарство – уџбеник за 
пети разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150
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9. Техника
итехнологија

Техника и техноло-
гија – уџбеник за пети 
разред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

120 Материјал за 
конструкторско обли-
ковање

српски језик, 
ћирилица

готови 
елементи и по-
лупроизводи

10. Ликовнакултура Ликовна култура – 
уџбеник за пети разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани 100

11. Музичкакултура Музичка култура –
уџбеник за пети разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80 Музичка култура – 
аудио запис

електронски

12. Физичко
издравствено
васпитање

Физичко и здравствено 
васпитање – уџбеник 
од петог до осмог раз-
реда основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

160

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

Редни
број Назив предмета

Уџбеничкикомплет
Уџбеник Друганаставнасредства

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

1. Странијезик 
1.1. Енглескијезик Енглески језик – 

уџбеник за пети разред 
основне школе (прва 
година учења)

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Енглески језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 
(прва година учења)

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Енглески језик – 
аудио запис

електронски

1.2. Италијанскијезик Италијански језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе(прва 
година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Италијански језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 
(прва година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Италијански језик – 
аудио запис

електронски

1.3. Немачкијезик Немачки језик – уџ-
беник за пети разред 
основне школе(прва 
година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Немачки језик – радна 
свеска за пети разред 
основне школе (прва 
година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Немачки језик – аудио 
запис

електронски

1.4. Рускијезик Руски језик – уџбеник 
за пети разред основне 
школе(прва година 
учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани /
електронски

100 Руски језик – радна 
свеска за пети разред 
основне школе (прва 
година учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

50

Руски језик – аудио 
запис

електронски

1.5. Францускијезик Француски језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе(прва 
година учења)

француски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Француски језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 
(прва година учења)

француски 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Француски језик – 
аудио запис

електронски

1.6. Шпанскијезик Шпански језик – 
уџбеник за пети разред 
основне школе(прва 
година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Шпански језик – 
радна свеска за пети 
разред основне школе 
(прва година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Шпански језик – 
аудио запис

електронски

2. Матерњијезиксаелементиманационалнекултуре
2.1. Босанскијезик Босански језик са еле-

ментима националне 
културе – уџбеник за 
пети разред основне 
школе

босански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120

2.2. Бугарскијезик Бугарски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник са 
радном свеском за пети 
разред основне школе

бугарски  
језик,  

ћирилица

штампани/
електронски

150

2.3. Мађарскијезик Мађарски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник са 
радном свеском за пети 
разред основне школе

мађарски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

150
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2.4. Ромскијезик Ромски језик – уџбеник 
са радном свеском за 
пети разред основне 
школе

ромски језик, 
латиница

штампани/
електронски

150

2.5. Румунскијезик Румунски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник са 
радном свеском за пети 
разред основне школе

румунски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

150

2.6. Русинскијезик Русински језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
четврти, пети и шести 
разред основне школе

русински  
језик,  

ћирилица

штампани/
електронски

200

2.7. Словачкијезик Словачки језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник са 
радном свеском од 
четвртог до шестог 
разреда основне школе

словачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200 аудио запис електронски

Граматика словачког 
језика од четвртог до 
осмог разреда

словачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200

2.8. Чешкијезик Чешки језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
пети разред основне 
школе

чешки језик, 
латиница

штампани/
електронски

100

2.9. Хрватскијезик Хрватски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
пети и шести разред 
основне школе

хрватски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200

ШЕСТИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Редни
број Назив предмета Вари-

јанте

Уџбеничкикомплет
Уџбеник Друганаставнасредства

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

1. Српскијезик
икњижевност

Читанка за шести раз-
ред основне школе 

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

220

Српски језик – уџбеник 
за шести разред основ-
не школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

180

2. Српски
каонематерњијезик

Читанка за српски као 
нематерњи језик за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80 Српски као нема-
терњи језик – радна 
свеска за шести раз-
ред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

50

Српски као нематерњи 
језик – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80

3. Странијезик
3.1. Енглескијезик Енглески језик – уџ-

беник за шести разред 
основне школе (шеста 
година учења)

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Енглески језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

80

Енглески језик – 
аудио запис

електронски

3.2. Италијанскијезик Италијански језик 
– уџбеник за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Италијански језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

80

Италијански језик – 
аудио запис

електронски
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3.3. Немачкијезик Немачки језик – уџбе-
ник за шести разред 
основне школе (шеста 
година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Немачки језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

80

Немачки језик – аудио 
запис

електронски

3.4. Рускијезик Руски језик – уџбе-
ник за шести разред 
основне школе (шеста 
година учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

120 Руски језик – радна 
свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80

Руски језик – аудио 
запис

електронски

3.5. Францускијезик Француски језик – уџ-
беник за шести разред 
основне школе (шеста 
година учења)

француски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Француски језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

француски 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

80

Француски језик – 
аудио запис

електронски

3.6. Шпанскијезик Шпански језик – уџ-
беник за шести разред 
основне школе (шеста 
година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120 Шпански језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(шеста година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

80

Шпански језик – 
аудио запис

електронски

4. Историја Историја – уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за шести 
разред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

200 Историјски атлас за 
основну и средњу 
школу

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

5. Географија Географија – уџбеник 
за шести разред основ-
не школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

200 Школски географски 
атлас 

српски језик, 
ћирилица

штампани 150

6. Биологија Биологија – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

7. Математика А. Математика – уџбеник 
са збирком задатака за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

250

Б. Математика – уџбеник 
за шести разред основ-
не школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150 Математика – збирка 
задатака за шести раз-
ред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

8. Информатикаирачу-
нарство

Информатика и рачу-
нарство – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

150

9. Техникаитехноло-
гија

Техника и технологија 
– уџбеник за шести 
разред основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

120 Материјал за 
конструкторско обли-
ковање

српски језик, 
ћирилица

готови 
елементи и 
полупроиз-

води
10. Ликовнакултура Ликовна култура – уџ-

беник за шести разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

120

11. Музичкакултура Музичка култура – уџ-
беник за шести разред 
основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

70 Музичка култура – 
аудио запис

електронски

12. Физичкоиздравстве-
новаспитање

Физичко и здравствено 
васпитање – уџбеник 
од петог до осмог раз-
реда основне школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

160

13. Физика А. Физика – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

130 Физика – збирка зада-
така са приручником 
за лабораторијске 
вежбе за шести разред

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

80

Б. Физика – уџбеник са 
збирком задатака и 
приручником за лабо-
раторијске вежбе за 
шести разред основне 
школе

српски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

180
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

Редни
број Назив предмета

Уџбеничкикомплет
Уџбеник Друганаставнасредства

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

Наслов Језик и писмо Облик и медиј

Пре по-
ру че ни 

број 
стра на/
обим

1. Странијезик 
1.1. Енглескијезик Енглески језик – уџ-

беник за шести разред 
основне школе (друга 
година учења)

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Енглески језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)
Енглески језик – 
аудио запис

енглески  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

електронски

1.2. Италијанскијезик Италијански језик 
– уџбеник за шести 
разред основне школе
(друга година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Италијански језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)

италијански 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Италијански језик – 
аудио запис

електронски

1.3. Немачкијезик Немачки језик – уџбе-
ник за шести разред 
основне школе(друга 
година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Немачки језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)

немачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Немачки језик – аудио 
запис

електронски

1.4. Рускијезик Руски језик – уџбеник 
за шести разред основ-
не школе(друга година 
учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

100 Руски језик – радна 
свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)

руски језик, 
ћирилица

штампани/
електронски

50

Руски језик – аудио 
запис

електронски

1.5. Францускијезик Француски језик – уџ-
беник за шести разред 
основне школе(друга 
година учења)

француски 
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Француски језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)

француски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Француски језик – 
аудио запис

електронски

1.6. Шпанскијезик Шпански језик – уџ-
беник за шести разред 
основне школе(друга 
година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

100 Шпански језик – 
радна свеска за шести 
разред основне школе 
(друга година учења)

шпански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

50

Шпански језик – 
аудио запис

електронски

2. Матерњијезиксаелементиманационалнекултуре
2.1. Босанскијезик Босански језик са еле-

ментима националне 
културе – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

босански  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

120

2.2. Бугарскијезик Бугарски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник 
са радном свеском за 
шести разред основне 
школе

бугарски 
језик,

ћирилица

штампани/
електронски

150

2.3. Мађарскијезик Мађарски језик са 
елементима национал-
не културе – уџбеник 
са радном свеском за 
шести разред основне 
школе

мађарски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

150

2.4. Ромскијезик Ромски језик – уџбеник 
са радном свеском за 
шести разред основне 
школе

ромски језик, 
латиница

штампани/
електронски

120

2.5. Румунскијезик Румунски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник 
са радном свеском за 
шести разред основне 
школе

румунски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

150

2.6. Русинскијезик Русински језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
четврти, пети и шести 
разред основне школе

русински 
језик,  

ћирилица

штампани/
електронски

200
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2.7. Словачкијезик Словачки језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник са 
радном свеском од 
четвртог до шестог 
разреда основне школе

словачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200 аудио запис електронски

Граматика словачког 
језика од четвртог до 
осмог разреда

словачки  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200

2.8. Чешкијезик Чешки језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
шести разред основне 
школе

чешки језик, 
латиница

штампани/
електронски

100

2.9. Хрватскијезик Хрватски језик са еле-
ментима националне 
културе – уџбеник за 
пети и шести разред 
основне школе

хрватски  
језик,  

латиница

штампани/
електронски

200

3
По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Пра вил ни ку о из ме ни Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му за гим на зи-

ју, об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је ─ Пр осве тном гл асн ику”, број 11/16, по ткр ала гр ешка, па се на осн ову чл. 15. и 
22. З ак она о о бј ављ ив ању з ак она и др угих пр оп иса и ак ата („Сл ужб ени гл асник РС”, број 45/13), д аје

ИСПРАВКА

ПравилникаоизмениПравилникаонаставномплануипрограмузагимназију

У Пр ави лн ику о и зм ени Пр ави лн ика о н аста вном пл ану и пр огр аму за ги мн аз ију („Сл ужб ени гл асник Р еп убл ике С рб ије ─ П росв-
етни г ласник”, број 11/16), у  делу: „ РА ЧУН АРСТВО И  ИНФ ОР МА ТИКА”, у од ељку: „II р азред оба  типа г им на зије (60  ча сова  го дишње) 
 СА ДР ЖАЈИ П РОГ РАМА”, у место  речи: „6. Увод у п рог ра ми рање у т екс ту алним п рогр амским  је зи цима (18)”, т реба да с тоје  речи: „Увод 
у п рог ра ми рање у т екс ту алним п рогр амским  је зи цима (18)”.

– Из Републичкогсекретаријатазазаконодавство
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JP Službeni glasnik U svim knjižarama Službenog glasnika 
i na telefone 011/30 60 578, 30 60 589,

e-mail: prodaja@slglasnik.com
www.slglasnik.com

www.klubglasnik.net

JP Sl žb i l ik

SVETISLAV
BASARA
NOVA SRPSKA TRILOGIJA:

USPON I PAD PARKINSONOVE BOLESTI, DNEVNIK MARTE KOEN I
POČETAK BUNE NA DAHIJE

3u1

 Romani koji su uzdrmali Srbiju!

НОВО!

цена:
1.430,00 РСД
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЗАКОН О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ

Према стању 
законодавства од 7. 

октобра 2017. године

Ово издање садржи Закон о ви-
соком образовању усвојен у На-
родној скупштини 27. септембра 
2017. године, а који је ступио на 
снагу од 7. октобра исте године 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17).

ПоПосесетиитете ГлГласасниникоковеве ммалалопродајне објекте шииром Србије, 
прпрододајајее нана ттелел :.: 001111 3300 6060 557878, 3030 660 580; proddaja@slgl

 on-line: www.slglasnik.com и www.kllubglasn

ЦЕНА:
275,00 

РСД

ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ
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