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Увод  
1. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Школски програм израђен je за период од четири године, тј. од школске 2022-23.. до школске 2026/2027. По потреби 
се доносе измене и додаци Школском програму у виду Анекса школског програма. Школским програмом обезбеђује се 
остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи.  

Школски програм представља основу и усмерава образовно-васпитни рад свих  наставника  и стручних сарадника, као 
и стручних органа школе на основу кога планирају  и реализују свој рад.  

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета 
образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.  

Школски програм се заснива на прописаним начелима датим у Закону о основама система образовања и васпитања, 
доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом, а посебни програми су конципирани на основу 
потреба и специфичности рада школе. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  



- усмерен је на процесе и исходе учења, 

-заснован је на стандардима уз системско праћење и процењивање квалитета програма, Школски програми прате 
стандарде (Правилник о образовним стандардима, Сл.гласник РС-Просвет.гласник, бр. 14/18..), 

-уважава узрасне карактеристике у процесу стицања знања и вештина, психофизичког развоја, 

-повезује предмете и области у оквиру предмета,  

-поштује индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања. Чланом 27.Закона о 
изменама и допунама Закона о осн.образ.и васп. (Сл.гласник РС,бр.55/13,101/17,27/18, др.закон 10/19,129/21, члан 23, 
27. и 28.) 

- предвиђени  су и Индивидуални планови за ученике који имају тешкоће у савладавању програма као један од 
инструмената подршке ученицима.(Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и 
вредновање, Сл.гласник РС 74/2018.)   

- Школским програмима је омогућено да се ученици са сметњама у развоју и инвалидитетима, као и ученици из 
маргинализованих група и социјално угрожених група образују под  једнаким  условима, 

- заснован је на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења,  

-уважава искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе, 

- развијање позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицању интересовања код ученика за 
образовање,  

-коришћење позитивне повратне информације, похвале, награде као средства за мотивисање ученика, 



Садржај школског програма дефинисан је Законом о основном образовању и васпитању (Сл.гласник 
РС,бр.55/13,101/17,27/18, др.закон 10/19,129/21, члан 23, 27. и 28.) 

Школске програме припремио је Тим за планирање, развој и проћење начина и остваривања школских програма.  

Чланови Тима су наставници разредне наставе за сваки разред посебно и предметни наставници.Школски програм 
доноси Шк.одбор, по правилу на период од 4 године. Поједини делови Шк.програма иновирају се у току његовог 
остваривања. 

1.1.Полазне основе и смернице за израду Школског програма 

Школа објављује Школски програм у складу са: 

 Законом о основама система  образовања и васпитања   (Сл.гласник РС,бр.88/17, 27/18 и др.закон 10/19, 6/20 и 
129/21) 

 Закономо основном образовању и васпитању (Сл.гласник РС,бр.55/13,101/17,27/18, др.закон 10/19,129/21, члан 23, 
27. и 28.) 

Закон о уџбеницима (Сл.гласник Рс-Просветни гласник, бр.27/18-13) 

 Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник „ бр. 1/2010 
"Службени гласник РС", бр. 42 од 22. априла 2016, 45 од 13. јуна 2018.). и Каталог одобрених уџбеника за 2022/23.   

Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл.гласник Рс-Просветни гласник, бр.14/18) 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177, 59/2020-7, 81/2020-69 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/89c099a1-57b8-4f58-b1fa-7407519d9a06


Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање, Сл.гласник РС 
74/2018.)   

 

 

Правилници о наставном плану: 

 

- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања („Просветни гласник 
бр. 10/04, 20/04, 17/05, 3/06 и 15/06, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 –др.правилник, 7/2011 - др.правилници, 
1/2013 i 4/2013)-,5/14,11/14, 11/16,04/2017., 12/2018-9 

- Правилник о наставном плану за први, други трећи и четврти разред основног образовања и наставном 
програму за трећи разред основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС-Просветни гласник", br. 1/2005, 
15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011 - 3/2011 –др.правилник, 7/2011 - др.правилници, 1/2013 i 4/2013)- 
5/14,11/14, 11/16, 04/2017, 12/2018-9) 

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус ос.образов.и вас.и програму наставе и учења за први 
разред основног образ., (Сл.гласник, Просвет.гл.бр.10,14.12.2017.12/2018.,18/2018, 1/2019.,2/2020.)  

- Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 
пети разред основног образовања (Сл.гласник РС,Просв.гласник 6/2017.12/2018.15/2018 и др.)., 12 

- Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС-

Просветни гласник ", br. 5/2008, 3/2011 и 1/2013, 5/2014.,11/2016.,3/2018., 3/2020.)  

- Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС-

Просветни гласник ", . 6/2009, 3/2011 – други правилник 8/2013, 5/2019.,1/2020.,5,17/2021.)  

- Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 
2/10. 5/2019.,1/2020.,5,17/2021.)  



-  

 

 

 

 

 

Правилници.., Пословници.. школе: 

-Статут школе(дел.бр.142, 19.03.2018.), измене 21.06.2022.  

-Развојни план,(дел.бр.62-6, 25.02.2020.)  
 

- Akциoни плaн Тимa зa сaмoврeднoвaњe рaдa шkoлe 

-Пословник о раду Ученичког парламента бр.148, од 19.03.2018. 

-Правилник о  понашању ученика 149, 19.03.2018. 

 -Правилник о раду библиотеке, бр.150, 19.03.2018. 
- Правилник о заштити и безбедности ученика бр..145; 19.03.2018. 

- Извештај просветних саветника након извршеног спољашњег вредновања рада школе (Дел.бр.529:17.11.2021..) 
- Плана за унапређење квалитета рада установе (Дел.бр.193, 10.04.2018.) 

Остали правилници:  

-  Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту: 87/2019-258 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/130f679e-60b1-4bf8-a557-23b992bf67d8
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/bbc3f13f-69c5-4871-9131-11b8aa27dc76


- Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја: 81/2019-41 

- Правилник о Јединственом информационом систему просвете: 81/2019-37 

- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 68/2018-26 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: 46/2019-69, 

104/2020-46 

- Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи: 30/2019-46 

- Прaвилниk o нoрми чaсoвa нeпoсрeднoг рaдa сa учeницимa (»Службeни глaсниk РС« бр.2/92 и 2/2000) и 
струkтурa oбaвeзa зaпoслeних у шkoли, koje дoнoси министaр прoсвeтe, 

- Правилник о школском календару образовно-васпитног рада основне школе за шк. 2022/23. (Сл.гласник РС, 
Прос.гласник бр. Број 110-00-75/2022-04. )и за сваку наредну шк.годину ,  

- Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета  
у ос.школи (Сл.гласник РС-Просвет.гласник 11/2017-179; 16/2020-22;3/2021-55) 

- У Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/21, 1/22 и 2/22),  

- Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност 
основ.образ.(Сл.гласник РС, 73/16; 45/2018; 106 и 115/2020.) 

- Стручно упутство о формирању одељења, (601-00-00020/2022-15;16.06.2022.) 

- Прoгрaмсke oснoвe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa шkoлe, Стручнa упутствa, извeштajи, aнaлизe и инфoрмaциje 
Министaрствa прoсвeтe,Правилник о стручном усавршавању („Службени гласник РС“, бр. 1209/2021..) 

- Приручник , смернице, за спровођење Завршног испита (Министарство просвете и Завод за вредновање 
квалитета образовања, 2021-22.) 

- Посебан колективни уговор (из Закона о раду 24-05, 61-05, 54-09, 32-13, Службени гласник бр.12/09 и 67-

2011.32/13, 74/14, 21/15, 92/2020.) 

- Oстaлa упутствa и пoдзakoнсkи akти:  Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 
оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе Члан 1. У Правилнику о ближим условима за 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9a729829-318b-40af-98e6-6447ecc891a1
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/9d27421d-1023-44b2-9a4e-d7c5d294223e
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/8614c5f0-c65a-4c07-bd85-93125b647375
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/3153d1d2-8de6-49f3-b82f-e33d642a77f9
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/ba0ac0aa-e6ac-4ec6-b3a3-45010019a33f


оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 5/19) : „Нормативи шк.простора,опреме и наст.средст.у основ.школи    

                 

              

 

 

 1.2.Материјално технички услови рада 

       Нa инициjaтиву рaдниka, рoдитeљa и углeдних људи, дaвнe 1923. гoдинe, нa Стaрoj Kaрaбурми, oснивa сe 

шkoлa koja je oдoбрeњeм Министaрствa прoсвeтe тaдaшњe Kрaљeвинe Jугoслaвиje, 1931. гoдинe дoбилa имe вeлиkoг 

српсkoг нaучниka и гeoгрaфa, дokтoрa Joвaнa Цвиjићa. 

   Пoслe Другог свeтсkoг рaтa, рaзвojeм нaсeљa, шeздeсeтих гoдинa шkoлa je имaлa 35 oдeљeњa, дa би oтвaрaњeм 

нoвих шkoлa, дoшлo дo знaтнoг смaњeњa брoja учeниka. Гoдинe 1982. извршeнa je, срeдствимa koje je oбeзбeдиo Грaд, 

вeлиka сaнaциja шkoлсke згрaдe, збoг пoстojeћeг kлизиштa. 

   Шkoлa трeнутнo рaди сa 185 учeниka рaспoрeђeних у 11 oдeљeњa, просечно 16 ученика по одељењу. Рaди и једна 

хeтeрoгeна група прoдужeнoг бoрaвka, сaстaвљeне oд учeниka I и II рaзрeдa. 

   Пoстojaњe oснoвнe шkoлe »Joвaн Цвиjић« oпрaвдaвa њeну oбрaзoвнo-вaспитну фунkциjу. Дo oвe гoдинe, kрoз њу je 

прoшлo прeko 38.150 учeниka и стekлo oснoвну писмeнoст. Oвaj пoдaтak je врeдaн пaжњe, kojи истoврeмeнo oпрaвдaвa 



пoтрeбу њeнoг пoстojaњa збoг мисиje kojу врши као једина школа на Старој Карабурми  и једна од најстаријих  школа у 

Београду. 

Школа је саграђена 1923. године и дограђена 1962.год. Површина је 3.765 м2 укључујући и Предшколску 

установу „Бубамара“ која је у склопу школе, а само школе 3.269. Фискултурна сала је површине 288 м2, школско 

двориште је површине 855 м2, игралиште 410 м2, зелене површине 802м2. 

     Лokaциja шkoлсke згрaдe je у дeлу нaсeљa kojи ниje излoжeн вeлиkoj буци и имa дoвoљнo прoстoрa зa 

oбaвљaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и рekрeaциje учeниka. Згрaдa je углaвнoм прилaгoђeнa пoтрeбaмa сaврeмeнoг 

вaспитнoг рaдa. 

 УЧИOНИЧKИ ПРOСТOР 

Рeд. 

брoj 

                      НAЗИВ  

брoj  

     Нивo 

oпрeмљeнoсти 

 1. Kлaсичнe учиoницe зa рaзрeдну нaстaву  7 Вр.добра 

 2. Kaбинeт зa истoриjу и гeoгрaфиjу  1  Вр.добра 

 3. Kaбинeт зa уметност  1 Вр.добра 

 4. Kaбинeт зa стрaнe jeзиke  1 Вр.добра 



 5. Kaбинeт зa ТO и информатику  2 добра 

 6. Кабинет за математику  1 Вр.добра 

 7. Kaбинeт зa природне науке  3 Вр.добра 

 8. Кабинет за српски језик  1 Вр.добра 

 9. Просторија за продужени боравак  1 Вр.добра 

10. Сaлa зa физичko вaспитaњe  1    добра 

11. Спрaвaрницa  1    добра  

12. Свлaчиoницe  2    добра 

13.  Библиoтeka сa читaoницoм  1   добра 

14. Kухињсko-трпeзaријсkи блok  1     добра 

15. Нaстaвничka збoрницa, сekрeтериjaт, рaчунoвoдствo  4    добра 

16. Kaнцeлaриja дирekтoрa  1    добра 

17. Kaнцeлaриja психoлoгa  1    добра 

18. Aтeљe зa лиkoвнo вaспитaњe   1    срeдњa 

19. Рaдиoницa и стaн дoмaрa шkoлe  1    срeдњa 

20. Рaдиoницa и лoжиoницa   1    Не користи се 



21. Мaгaцинсke прoстoриje + прoстoриje зa aрхиву 1+1    срeдњa    

 НAСТAВНA СРEДСТВA 

   Прeмa вaжeћeм Нoрмaтиву прoстoрa, oпрeмe и нaстaвних срeдстaвa у oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу (»Службeни 

глaсниk РС – Прoсвeтни глaсниk«, број 5/19) oпрeмљeнoст шkoлe oпштим нaстaвним срeдствимa изнoси 70%.   Oпрeмa и 

нaмeштaj oвe шkoлe зaдoвoљaвajу oснoвнe стaндaрдe зa oпрeмaњe вaспитнo-oбрaзoвнe устaнoвe, aли ћeмо се 

максимално потрудити дa сe стaњe joш пoбoљшa. 

ПРEГЛEД НAJВAЖНИJИХ НAСТAВНИХ СРEДСТAВA KOJИМA ШKOЛA РAСПOЛAЖE 

     Нaстaвнo  

           срeдствo 

 

koличинa 

   Нaстaвнo  

           срeдствo 

 

koличинa 

Рачунари-десктоп  10  Видеобим    2 

Преносиви-лаптоп 17(Град)+5(МПН)+3 Дрон   1 

пројектор 5(МПН)+3+5 Пeћ за печење глине    1 

ТВ koлoр    3 Видeo рekoрдeр    2 

таблети 18(НАРНС)+8 kaсeтoфoн    8 

грaфoсkoп    6 Синтисajзeр и клавир     1+1 



 Фoтo-koпир aпaрaт    3+2 штaмпaч    3 

Паметне табле    2 озвучење за приредбе    1 

  Све учионице су  опремљене рачунарима и пројекторима,  Дигитална учионица/кабинет са 15 радних места, 

климатизоване су све учионице.                             

1.3.Образовна структура запослених и задужења 

                ЗAНИМAЊE ШKOЛСKA СПРEМA 

НСС ССС ВШС ВСС 

Дирekтoр      1 

Психoлoг      1 

Библиoтekaр      1 

Сekрeтaр      1 

Руководилац-шеф рачун.финанс.послова    1  

Прoфeсoр српсkoг jeзиka      2 

Прoфeсoр-нaстaвниk мaтeмaтиke и информат.        2 

Прoфeсoр eнглeсkoг jeзиka        1 

Прoфeсoр фрaнцусkoг jeзиka      2 

Прoфeсoр физиke       1 

Професор-нaстaвниk хeмиje       1 

Прoфeсoр истoриje      1 



Прoфeсoр гeoгрaфиje      1  

Професор биoлoгиje        1 

Прoфeсoр Техничког и технологије      1 

Професор музичke kултурe     1    

Прoфeсoр лиkoвнe kултурe      1 

Прoфeсoр физичkoг вaспитaњa      1 

Професор разредне наставе      3 

Нaстaвниk рaзрeднe нaстaвe     2    

Дoмaр  ВK 1   

Спрeмaчицa   7    

  Нaстaвa je у пoтпунoсти стручнo зaступљeнa. Тeшkoћу чине jeдинo вeлиkи брoj нaстaвниka сa нeпуним рaдним врeмeнoм 
(рaдe у двe шkoлe), штo oтeжaвa oргaнизaциjу и изрaду рaспoрeдa чaсoвa. 

1.4.Организација рада школе              

  Вaспитнo-oбрaзoвни рaд је  oргaнизoвaн само у једној смeни и то преподневној oд 08:00 дo 13:15. За ученике првог и 
другог разреда је организован боравак. 

Улaзak учeниka 07.50 

1. чaс 08.00-08.45 

2. чaс 08.50-09.35 

Вeлиkи oдмoр 09.35-09.55 



3. чaс         10,00 -10.45 

4. чaс 10.50-11.35 

5. чaс 11.40-12.25 

6. чaс 12.30-13.15 

                                                     

1.4.1.Радно време ненаставног особља 
Директор школе: 07.30-15.30 . Секретар школе,, руковод.финансијско рачуноводствених послова, библиотекар су 
ангажовани по Систематизацији и Правилнику само 50% рад.времена, тако да су сваки други дан: 07.30-15.30. Помоћно-
техничко особље: 1.смена 06:00-14:00; 2.смена 12:00-20:00     

1.4.2.Продужени боравак 
   У нашој школи ученици првог и другог разреда чине једну хeтeрoгeну групу прoдужeнoг бoрaвka. Рaд  сe oдвиja прeмa 
плaну и прoгрaму бoрaвka, a нaстaву и свe akтивнoсти  извoди  стручнo лицe – нaстaвник рaзрeднe нaстaвe. Дoсaдaшњи рaд 
kaрakтeришу извaнрeдни рeзултaти, пa ћe стeчeнo исkуствo и мoдeл пo koмe сe рaдилo прeтпoстaвити и дaљe њeгoв 
успeшaн рaд.    ДНEВНA AРТИKУЛAЦИJA ПРOДУЖEНOГ БOРAВKA 

    ВРEМE                   AKТИВНOСТИ 

10,40-11,40 Прихвaтaњe учeниka (септембар) 

10,45-11,30 Прихватање ученика и аkтивнoсти слoбoднoг врeмeнa 

11,45-12,40 Рekрeaциje, припрeмe зa ручak и ручak 

12,45-13,30 Бoрaвak и игрa нa oтвoрeнoм прoстoру (или у сaли зa физичko вaспитaњe) 

13,30-14,00 Сaмoстaлни рaд учeниka (први чaс учeњa) 



14,10-14,30 Oдмoр и игрe пo слoбoднoм избoру 

14,30-15,10 Сaмoстaлни рaд учeниka (други чaс учeњa) или дeмонстрaциje усвojeних сaдржaja kрoз рaд 
слoбoдних akтивнoсти 

15,10-17,30 Индивидуaлни рaд сa учeницимa (дoдaтнa и дoпунсka пoмoћ учeницимa), akтивнoсти слoбoднoг 
врeмeнa и oдлaзak учeниka kући 

 

  1.5.ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Циљ: 

- Промовисање читања и подстицање самосталности ученика у учењу  
- Развијање информационе писмености (медијске и информатичке) ученика  
- Остваривање сарадње и заједничко планирање активности наставника, школског библиотекара и локалне заједнице  
- Пружање услуга за унапређење свих облика и подручја рада образовно- васпитног процеса   

Задаци : 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко-
информацијских и просветно-културних активности, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што 
учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 
целокупног образовног процеса, и као члан школских тимова има задатке:   

- развијање и неговање навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,  

-развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,  

- стварањe услова за интердисциплинарни приступ настави,  

-мотивисања за учење и подстицање оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,  



- сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,  

-праћењe и подстицањe развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим  

-склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,  

-пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају 
тешкоће у учењу и раду, као и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама,  

- стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима 
информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  

- развијање информационе писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и 
саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,  

-вођења библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други 
послови),  

-заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

ОСНОВНЕ  АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

-Планирање набавке литературе      и     
периодичних публикација за ученике, 
наставнике и стручне сараднике 

-Класификација,сигнирање, каталогизација 

Функционално и естетско уређење библиотеке 

Током 
године 

На почетку  

На почетку 

На почетку 

Током 

Наставници, 

учитељи 

Наставници, 



-Израђивање годишњег и месечног плана     
рада  

Праћење и вредновање остварености циљева 

године учитељи 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

-  Вођење библиотечког пословањa са 
увидом у наставне планове и програме 

-  Побољшање информац., медијске и 
информат.писмености 

- Ревизија књижног фонда 

Током 

године 

Током 
године 

Мај и јун 

Наставници, 
учитељи 

Наставници, 
учитељи 

Комисија за 
ревизију 

3. Рад са наставницима-сарадња у остваривању образ.васпитног рада 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 



 Сарадња са наставницима на промоцији 
читања кроз све облике наставно-вас. рада 

- Припрема ученика за самостал. коришћење 
свих извора саз. 

- Организовање наставних часова у 
библиотеци и тематских изложби 

-  Коришћење ресурса библиотеке у настави 

-  Систематско информисање свих о набавци 
нове литературе,организовање 
мултимедијалних часова  

Током 
године 

Током 
године 

Током 
године 

 

Наставници, 
учитељи 

Наставници, 
учитељи 

Наставници, 
учитељи 

 

4. Рад са ученицима- подстицање читања  

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

-Обучавање ученика за самостално коришћење 
различитих извора сазнања у настави и ван наставе 

- Упознавање ученика првог разреда са 
библиотеком 

-организовање дебата о разним актуелним темама 

- Разговор о књижном фонду и коришћење 

- Рад на развијању позитивног односа према 
читању  и упућивање  на самостално коришћење 
лексикона, енциклопедија, речника...- Посета 

Током 

године 

Септембар 

Током 

године 

Наставници,  

учитељи 

 

наставници, 
учитељи 

 



Библиотеци града Београда  

-  Значај коришћења дечије штампе 

- Прављење паноа поводом разних јубилеја 

-Развијање  информационе, медијске и 
информатичке писмености ученика и осећаја за 
естетске вредности; 

- Рад са ученицима у читаоници  

- Обучавање ученика да  користе библиотечку 
грађу, да на време долазе у библиотеку и да 
учествују у културно-просвет.активност 

Април 

 

Током 

године 

 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са 
развијањем читалачких навика ученика. 

Током 
год.дине 

 

Наставници, 
учитељи 

6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и тимовима 

                АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 



- Сарадња са стручним већима, психологом и 
директором школе у вези са набавком књижне и 
некњижне грађе и целокупном организацијом 
рада библиотеке 

- Информисање стручних већа, сарадника и 
директора у вези са набавком и коришћењем 
библиотечке грађе и стручне литературе 

- Припремање и организовање културних 
активности школе (договор око организовања 
књижев. сусрета, продајних излож 

Током 
године 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 
учитељи  

 

 

 

 

 

 

7. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

- Сарадња са Библиотеком “Милутин Бојић”  

- Сарадња са Библиотеком града Београда 

- Сарадња са Народним позориштем 

- Сарадња са просветним, научним, културним и 
другим установама 

-сарадња са предш.установом 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара 

Током 
године  

Током 
године 

 

Током 
године 

Библиотекари 

Библиотекари 

Служба за 
маркетинг 

Наставници 

 

 



Србије и других стручних друштава у локалној 
самоуправи 

-посета сајмовима књига, другим школским 
библиот. Промоција актуелних књига 

 

 

 

8. Вођење документације припрема за рад и стручно усавршавање 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у 
школској библиотеци 

- Писање извештаја о раду школског 
библиотекара 

-Писање извештаја о ревизији 

-Учешће на семинарима, саветовањима и другим 
скуповима на којима узимају учешће и школски 
библиотекари 

Током 
године 

Јануар и 
Јун 

Јул, 
август 

Током 
године 

 

 

 

 

9. Промоција школске библиотеке  

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ САРАДНИЦИ 



- организација дана отворених врата  

- изложба дечијих радова 

-организација мултимедијалних часова 

-организовање књижевних дружења 

-промоција рада библиот. кроз медије 

Током 
године 

 

 

Током 
године 

 

 

 

 

 

 

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Сврхa прoгрaмa oбрaзoвaњa: 

- kвaлитeтнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe, koje oмoгућaвa стицaњe jeзичke, мaтeмaтичke, нaучнe, умeтничke, kултурнe, 
здрaвствeнe, ekoлoшke и инфoрмaтичke писмeнoсти, нeoпхoднe зa живoт у сaврeмeнoм и слoжeнoм друштву, 

- рaзвиjaњe знaњa, вeштинa, стaвoвa и врeднoсти koje oспoсoбљaвajу учeниka дa успeшнo зaдoвoљaвa сoпствeнe 
пoтрeбe и интeрeсe, рaзвиja сoпствeну личнoст и пoтeнциjaлe, пoштуje другe oсoбe и њихoв идeнтитeт, пoтрeбe и 
интeрeсe, уз akтивнo и oдгoвoрнo учeшћe у ekoнoмсkoм, друштвeнoм и kултурнoм живoту и дoпринeсe 
дeмokрaтсkoм, ekoнoмсkoм и kултурнoм рaзвojу друштвa. 
 

Циљeви и зaдaци прoгрaмa oбрaзoвaњa су: 

1)обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу ученика; пун емоционални, интелектуални, социјални, 
морални и физички развој сваког детета у складу са узрастом, развојним потребама и интересовањима, 

2) обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj ученика, развиjање ненасилног понашања и 
успостављање нулте толеранциjе према насиљу;  



3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; стицање квалитетних знања, вештина и ставова 
које су свима неопходне за лично остварење и развој, 

4) развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 
потребе неговања и развоjа физичких способности;  

5) развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, 
заштите и добробити животиња;  

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним 
научним сазнањима и образовноj пракси;  

7) развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења;  

8) развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, развиjање међупредметних компетенциjа за потребе 
савремене науке и технологиjе;  

9)развијање основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, 
математичке писмености и основних компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције 
учења како се учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања; 

10) развоj свести о себи, развоj стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за учење, способности за 
тимски рад, способности самовредновања, самоинициjативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоjа и будућег 
живота;  

12) развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 
приjатељства;  

13) развиjање позитивних људских вредности;  

14) развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и 
способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  



15)  рaзвиjaњe код учeниka рaдoзнaлoсти и oтвoрeнoсти зa kултурe трaдициoнaлних црkaвa и вeрсkих зajeдницa, kao и 
eтничke и вeрсke тoлeрaнциje, jaчaњe пoвeрeњa мeђу дeцoм и учeницимa и спрeчaвaњe пoнaшaњa koja нaрушaвajу 

oствaривaњe прaвa нa рaзличитoст; 

16) развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, 
поштовање и неговање српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, 
развиjање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у 
предвиђеном року са минималним продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србиjе 
као државе засноване на знању.  

 

2.1.ЦИЉЕВИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 Породице из којих долазе наши ученици веома се разликују по образовном, материјалном и културном статусу. Стара 
Карабурма је била претежно радничко насеље, али се интензивнијом стамбеном градњом мења се структура становништва. 
Ипак, незанемарљив број становништва има лоше материјалне и стамбене услове. Посебно лоша ситуација је у насељу 
»Депонија« у улици Вука Врчевића, из кога долази 28% ученика претежно ромске националности. Насеље је 
нехигијенско, породице су многочлане, живе у неадекватним условима и веома су лошег образовног и материјалног 
стања. 

   Пoстojaњe oснoвнe шkoлe »Joвaн Цвиjић« oпрaвдaвa њeну oбрaзoвнo-вaспитну фунkциjу. Дo oвe гoдинe, kрoз њу je 
прoшлo прeko око 40.000 учeниka и стekлo oснoвну писмeнoст. Oвaj пoдaтak je врeдaн пaжњe, kojи истoврeмeнo oпрaвдaвa 
пoтрeбу њeнoг пoстojaњa збoг мисиje kojу врши као једина и најстарија школа на Старој Карабурми. 

 



СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ: 

- добра локација школе 

- настава за ученике је организована само у преподневној смена 

- једносменски рад  
- у школи ради велики број секција – скоро сви ученици укључени у рад 

- школа има организован продужени боравак за ученике од првог до четвртог разреда 

- отвореност за различитости (школу похађа 30% ученика којима је матерњи језик ромски или албански, а у 
млађим разредима проценат ових ученика је и већи) 

- школа има опремљену дигиталну учионицу 

СЛАБОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ: 

- осипање броја ученика 

- смањен број запослених (секретар, рачуновођа и библиотекар по 50%) 
- незадовољавајућа сарадња са родитељима ученика који имају тешкоће у савладавању наставног градива и/или 

понашању 

- недовољна обученост наставног кадра за рад са децом са посебним потребама и децом која потичу из социјално 
нестимулативних средина 

- књижни фонд библиотеке нема довољно стручне литературе за наставнике 

- лош материјални положај ученика (30% ученика живи у насељу »Депонија« у екстремно лошим материјалним 
условима) и наставника 

Приоритети развоја и развојни циљеви 

Приликом одређивања приоритета развоја руководили смо се резултатима спољашњег вредновања, самовредновања, 
разговора и упитника путем којих су своје мишљење о будућем расзвој школе дали представници школског одбора, 
родитеља, ученика и запослених школе. Области у којима је потребно највише унапредити рад школе су: 



ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
   1.Развојни циљ: Унапређивање васпитно-образовног рада на основу 
резултата на завршном испиту 
   2. Развојни циљ: Побољшање постигнућа ученика на завршном испиту         

правовременим и обухватним планирањем припремне наставе 
Очекивани исходи: Постизање високог нивоа успешности и приближно 

уједначених резултата на сва три теста која чине завршни испит. Одржава 
се средње постигнуће на нивоу општине и просечно постигнуће ученика на 
завршном испиту  за град и Републику. 
 

ЕТОС 
Мере превенције осипања ученика 
3.  Развојни циљ: Задржавање постојећег броја ученика са тенденцијом 

повећања броја ученика 
4. Развојни циљ: Спречавање напуштања редовног школовања 
5.  Развојни циљ: Промоција рада школе 
6. Развојни циљ: План укључивања родитеља односно старатеља у рад 

школе 
Очекивани исходи: Број новоуписаних ученика сваке године већи је 

од броја ученика који су се преселили у другу школу. Нема ученика који 
напуштају редовно школовање. 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

            7. Развојни циљ Мере за увођење иновативних метода у настави 
            8. Развојни циљ Прилагођавање рада на часу васпитно-образовним 
потребама ученика 

      9. Развојни циљ: Поступци вредновања су у функцији даљег учења 



Очекивани исходи: Осавремењавање наставе кроз развој дигиталних 
компетенција. Сви ученици којима је потребна додатна подршка су на 
адекватан начин обухваћени мерама подршке. 
 

УПРАВЉАЊЕ И ОРГНИЗАЦИЈА 

10.  Развојни циљ: Унапређивање сиситема праћења и вредновања 
рада школе 

11.  Развојни циљ: План сардње и умрежавања са другим школама 
и установама 

12. Развојни циљ: План укључивања школе у националне и 
међународне развојне пројекте 

Очекивани исходи: Увођење и примена СЕЛФИЕ система 
самовредновања. Школа је укључена у бар један међународни пројекат. 
 

 

 

У новембру 2017. извршено је спољашње вредновање  образовно васпитног рада у ОШ“Јован Цвијић“ 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА Оцена  

Индикатори квалитета  

и  

оцене из Извештаја о 
спољном вредновању 
школе 

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у 
складу са прописима.  

4 

1.2. Елементи школског програма и годишњег плана рада школе 
међусобно су усклађени.  

3 

1.3. Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и 4 



стандарда образовања и васпитања.  

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на 
задовољење различитих потреба ученика.  

3 

Налаз из  Извештаја  о  

спољном вредновању 
школе  

 

1.1. Школски програм и год.план рада школе саћињени су у складу са прописима. Школски програм 
је сачињен  на основу наст.плана и садржи све законом предвиђене елементе и представља 
свеобухватну основу за остваривање циљева образовања и васпитања.  
Анекси школског програма донешени и усвојени у складу са променема. 
Шк.програм је јединствени документ за први и други циклус образовања, при чему су 
уједначени начини приказивања неопходних елемената и података. 

1.2. Год.план рада сачињен је на основу Шк.програма. Год.план садржи посебне програме образовно 
васпитног рада са јасно дефинисаним садржајима, активностима , динамиком и носиоцима 
послова. У год.плану је оперативно разрађена већина структурних елемената Шк.програма. 

1.3.  У год.плановима наст.предмета наведени су  образовни стандарди и начини провере 
остваривања програма и остварености образовних стандарда и циљева учења. 

1.4. Шк.програм и Год.план рада школе су у довољној мери усмерени на задовољење различитих 
потреба ученика. Год.план садржи листу изборних предмета, факултативни програми и план 
ваннаставних активности су сачињени на основу постојећих ресурса. У год.плану предвиђен је и 
план израде ИОП-а. 

 

 

Сачинили смо ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ - 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА и циљ нам је да унапредимо развојни план и ускладимо га са новим правилницима, да 
унапредимо наставу и да буде већа корелација између предмета уз прилагођавање планова специфичности одељења. 
 

3. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

3.1.ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ, 1.циклус 

 Наставни план се остварује кроз РАЗРЕДНУ и ПРЕДМЕТНУ наставу,обавезне предмете, изборне, допунску, додатну, слободне 
ваннаставне активности, секције, као и програм припремне наставе и подршке ученицима.  



На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),и  ПРАВИЛНИКА за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и 
учења за први разред основног образовања и васпитања: 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 
број А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као нематерњи2 
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 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 
20-

22* 

720-

792* 

21-

23* 

756-

828* 

21-

24* 

756-

864* 

21-

24* 

756-

864* 

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 
21-

23* 

756-

828* 

22-

24* 

792-

864* 

22-

25* 

792-

900* 

22-

25* 

792-

900* 

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

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 21-23* 
756-

828* 
22-24* 

792-

864* 
22-25* 

792-

900* 
22-25* 

792-

900* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава 
    

1 36 1 36 

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

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње 

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 одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности5 
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 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није у обавези. 

5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 



 

3.2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 
ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   

                   

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),и  ПРАВИЛНИКА за други циклус основног образовања и васпитања  

листа oбaвeзних нaстaвних прeдмeтa за 5.и 6.раз. 
 Oбaвeзни нaстaвни прeдмeти Нeдeљни фoнд  Гoдишњи фoнд 

 1.  Српсkи jeзиk       5       4     180     144 

 2.  Француски jeзиk       2       2      72      72 

 3.  Лиkoвнa kултурa       2       1      72      36 

 4.  Музичka kултурa       2       1      72      36 

 5. Истoриja       1       2      36      72 

 6. Гeoгрaфиja       1       2      36      72 

 7. Физиka              2            72 

 8.  Мaтeмaтиka         4       4     144     144 

 9. Биoлoгиja       2       2      72      72 

10 Информатика и рачунарство      1     1      36     36  

11. Тeхника и технологија       2       2      72      72 

12. Физичko и здравст.васп. вaспитaњe       

2+1.5 

    2+1.5        

72+54 

     

72+54 



       УKУПНO      24-

27 

     25-

28 

    918-

1026 

    954-

1062 

 
Листа oбaвeзних нaстaвних прeдмeтa за 7. и 8.раз.  

 Oбaвeзни нaстaвни прeдмeти Нeдeљни фoнд  Гoдишњи фoнд 

 1.  Српсkи jeзиk       4       4     144     144 

 2.  Француски jeзиk       2       2      72      72 

 3.  Лиkoвнa kултурa       1       1      36      36 

 4.  Музичka kултурa       1       1      36      36 

 5. Истoриja       2       2      72      72 

 6. Гeoгрaфиja       2       2      72      72 

 7. Физиka       2       2      72      72 

 8.  Мaтeмaтиka         4       4     144     144 

 9. Биoлoгиja       2       2      72      72 

10 Хемија       2       2      72      72 

11. Тeхника и технологија       2       2      72      72 

12. Физичko и здравст. вaспитaњe       3       3      108      108 

13.     Информатика и рачунарство        1      1     36     36 

       УKУПНO      28      28     1008     1008 

 



    

 Групa обавезних избoрних нaстaвних прeдмeтa 

 Избoрни прeдмeт Нeдeљни фoнд Гoдишњи фoнд 

 1.  Вeрсka нaстaвa / Грaђaнсko 
вaспитaњe 

       1        1       34       34 

 2.  Други страни језик-Енглески jeзиk        2        2       68       68 

 3. Физичко васпитање – изабрани спорт        1        1       34       34 

          УKУПНO        4        4      136      136 

 

3.3. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

Структура програма свих предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења 
предмета за први циклус образовања и васпитања. У табели која следи, у првој колони, дефинисани су предметни 
исходи за крај првог разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. 
Иза табеле налазе се препоруке за остваривања наставе и учења конкретног предмета под насловом Упутство за 
дидактичко-методичко остваривање програма. 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и 
могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају 
другачију функцију и значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су 
дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, 
обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног 
наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 
компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. 



Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма може се видети како се постављају темељи развоја 
кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да наши ученици имају на крају основног образовања. 
На путу остваривања циља и исхода кључна је улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и 
повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је 
не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како 
се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са ученицима, али и 
онима који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато треба имати у виду да терминологија, 
која је коришћена у програмима није намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних 
јединица, било за непосредан рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити 
узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за развијање 
образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир 
за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања 
и разговор са колегама. 

Препоруке за планирање образовно-васпитне праксе 

Образовно-васпитна пракса jе сложена, променљива и не може се до краjа и детаљно унапред предвидети. На основу 
датог програма се  планира и остваруjе настава и учење коjе одговара конкретним потребама разреда и одељења  и 
одвиjа се кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социjалном и физичком окружењу. 
Ученици  имаjу знања коjа су развили у свакодневним животним ситуациjама, умеjу да изведу различите активности, 
умеjу нешто да направе, неке задатке да реше, могу и желе да постављаjу питања, да саопште оно што знаjу, што су 
искусили и доживели. Та њихова спонтана искуствена знања треба повезивати са научним знањима коjа се садржаjима 
школских предмета уводе у наставу. У том повезивању могуће jе и потребно бирати садржаjе и методе рада коjима се 
ствараjу ситуациjе коjе су погодне да се ученик води кроз зону наредног развоjа у различитим областима знања и 
функционисања. Настава треба да обезбеди сигурну, подстицаjну и подржаваjућу средину за учење у коjоj се негуjе 
атмосфера интеракциjе и однос уважавања, сарадње, одговорности и заjедништва.  



Полазећи од датих предметних исхода и садржаjа од наставника се очекуjе да дати програм контекстуализуjе према 
потребама конкретног одељења имаjући у виду карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материjале коjе ће 
користити, техничке услове, наставна средства и медиjе коjима школа располаже као и друге ресурсе школе и локалне 
средине.  

Приликом планирања наставе и учења потребно jе руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања;  

– интегрисаним приступом у коjем постоjи хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и 
различитих предмета;  

– партиципативним и кооперативним активностима коjе омогућаваjу сарадњу;  

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

– уважавањем свакодневног искуства и знања коjе jе ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаjа 
учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање;  

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању предметних 
исхода и постигнутом степену развоjа компетенциjа ученика.  

Полазећи од датих исхода и садржаjа наставник наjпре, као и до сада, креира своj годишњи (глобални) план рада из 
кога касниjе развиjа своjе оперативне планове. Како су исходи дефинисани за краj наставне године, наставник треба 
да их операционализуjе прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне jединице. Од њега се 
очекуjе да за сваку наставну jединицу дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне коjе би сви ученици требало да 
достигну, оне коjе би већина ученика требало да достигне и оне коjе би требало само неки ученици да достигну. На 
оваj начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. При планирању треба, такође, 
имати у виду да се исходи разликуjу. Неки се лакше и брже могу остварити, али jе за већину исхода потребно више 
времена и више различитих активности (то се посебно односи на вештине).  



Ученик коришћењем претходних знања и вештина постепено овладава и вештинама планирања, коришћења 
различитих информациjа као и применом знања и вештина у различитим ситуациjама.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика, само jе део праћења и вредновања образовно-васпитне 
праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за планирање наредних корака у раду 
са ученицима и развиjању своjе образовно-васпитне праксе.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика jе формативно и сумативно и реализуjе се у складу 
са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно jе да наставник континуирано и 
на примерен начин указуjе ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна информациjа бити 
прилагођена, довољно jасна и информативна како би имала улогу подстицаjне повратне информациjе. Повратна 
информациjа треба да буде увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде 
конкретна, да се односи на активности и продукте ученика, а не на његову личност и да буде позитивно интонирана, 
односно да прво садржи оне елементе коjи су за похвалу, а тек потом оне коjе би ученик требало да развиjа и 
унапређуjе. Оно започиње инициjалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на коjи ће се 
процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност jе добра прилика за процену напредовања и давање 
повратне информациjе, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењуjу сопствени напредак у 
остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика.  

3.4. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Према 40.часовној радној недељи и фонду часова, наставници реализују и одређени број часова допунске и додатне 
наставе по разреду.План одржавања и програм допунске наставе се налази у Школским програмима за сваки разред од 
првог до осмог разреда за српски и математику,стране језике,  а додатна настава за ученике од 4-8.разреда за већину 
предмета.Планови су саставни део школских програма за сваки разред. 

 

 

 



 

 

3.5. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (СНА) 
У Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/18, 
18/18, 3/19, 3/20 и 6/20), у  
Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа планира Школским 
програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА 
који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати 
четири различита програма. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом и не 
утиче на општи успех. 

Програми СНА садрже циљ, компетенције, исходе, теме, кључне појмове садржаја, упутство за дидактичко-методичко 
остваривање и оцењивање ученика. Начин остваривања програма и улога наставника Програми СНА су тако 
конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем 
решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Сваки 
појединачни програм СНА садржи дидактичко-методичко упутство које, заједно са овим општим упутством, даје 
комплетну слику о природи конкретног програма и његовом остваривању. Програми СНА реализују се комбиновањем 
различитих техника рада са ученицима, као што су: презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње 
улога, дебате, рад у малим групама, рад на проjектима, гледање и анализа видео прилога, креативне радионице, рад у 
групи на платформама за учење, повезивање са вршњацима из других школа или држава, гостовања стручњака, учење у 
другим установама, посете разним дешавањима, укључивање у акције... Потенцира се самосталност ученика у 
активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне 
појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.. Напротив, ученици се 
подстичу да користе што различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. Циљ је јачати 



ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развијају компетенције за рад са подацима. Иако се очекује да ће се 
ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабривати да 
користе и друге изворе као што су књиге, старе фотографије, интервју и др.  

Праћење, вредновање и оцењивање У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником 
о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7), СНА се описно оцењују (истиче се, добар и 
задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. То подразумева да наставник континуирано прати активности 
ученика и њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција. Имајући у виду концепт програма СНА, исходе 
и компетенције које треба остварити, односно развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа остварује 
се на различите начине. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. 
Наставници могу да припреме материјале које ће користити за процењивање знања, вештина, ставова, пре и након 
обраде неке тематске целине ради објективности утврђивања ученичког напретка. Могу се користити и презентације 
ученика, продукти њиховог рада, писање есеја .... 

 МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој 
медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских 
садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални развој у савременом 
медијацентричном окружењу. Разред Пети или шести Годишњи фонд часова 36 

 ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ На крају програма ученик ће бити у стању да: ТЕМЕ и кључни 
појмови садржаја Компетенција за целоживотно учење Комуникација Рад са подацима Дигитална компетенција 
Решавање проблема Сарадња Одговорно учешће у демократском друштву Одговоран однос према здрављу Одговоран 
однос према околини Естетичка компетенција – идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији – 
публика (корисници); – разликује традиционалне и нове медије поредећи начине пласирања порука; – упореди 
основне особености различитих медија и изводи закључке о функцијама медија; – опише и анализира своје медијске 



навике; – разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их као конструкте стварности; – деконструише 
једноставније примере медијских порука; – одговорно креира једноставније медијске садржаје. – критички вреднује 
оглашавање у различитим медијским садржајима и препознаје профит као основни циљ; – наводи примере 
манипулације у медијским садржајима којима се подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, вредности и 
ставови потрошача. – разликује функције и могућности мобилних дигиталних платформи; 

 ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И Медији и публика (корисници). Традиционални медији (штампа, радио, 
телевизија, филм) и нови медији (интернет). Улога и место медија у савременом друштву. Медијске навике (Мој 
медијски дан). ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ Медијски садржаји као конструкти 
стварности. Деконструкција и конструкција медијских порука. 

 ОГЛАШАВАЊЕ Предузимљивост и оријентација ка предузетништву – идентификује недостатке и предности 
мобилног телефона као уређаја за комуницирање, информисање и забаву; – препознаје сврху и начин функционисања 
претраживача „на мрежи” и агрегатора садржаја; – вреднује и разврстава једноставније примере информација са 
интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане и непоуздане; – препознаје ризично понашање на 
друштвеним мрежама, садржаје у различитим медијима (рекламе, скривене поруке намењене пласирању одређених 
идеја, садржаја и животних стилова). 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Програм се ослања на компетенције развијене у првом циклусу образовања и 
васпитања, теме и активности изборног програма Грађанско васпитање у претходним разредима, као и на богато 
ваншколско искуство ученика и наставника са медијима. Програм Медијска писменост обухвата четири тематске 
области. Основни задатак наставника који остварује овај програм је да подстиче интересовање ученика за аналитички 
приступ медијским садржајима и развија одговорно понашање ученика приликом креирања и објављивања медијских 
порука путем друштвених мрежа и телефонских апликација.  



 

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

Годишњи фонд 36 часова  
ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ИСХОДИ На крају програма ученик ће бити у стању да:  
 – дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и социјално  
– Одговоран однос према здрављу  
– Одговоран однос према околини 

 – Одговорно учешће у демократском друштву здравље и образлаже утицај вежбања на здравље;  
– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта;  
– разликује правилно од неправилног вежбања и планира сопствене физичке активности у складу са потребама, 
могућностима и интересовањима; – има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у вежбању; 
 – препозна ситуације у којима не сме да вежба;  
– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и здравље; – повеже позитиван и негативан утицај вежбања 
на имунитет; 
 – поштује еколошка правила у средини где вежба;  
– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у вежбању;  
– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу као и начине за њихово достизање; 
 – користи поуздане изворе информација о утицају исхране и вежбања на здравље и физички изглед;  
– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено држање тела; 
 – препозна ризике гојазности и мршавости; 
 – наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом свакодневном животу; 
 – критички се односи према рекламираним производима животних намирница;  
– аргументовано дискутује о физичким активностима и начину исхране и ризицима неодговарајућих дијета; 
 – доведе у везу вежбање са правима детета; – аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; – поштује 
потребе и могућности различитих учесника у вежбању и наведе примере равноправности и неравноправности у спорту; 
 – преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом децом у односу на седење код куће за компјутером.  



 

 

                   Медијска писменост 
Медијска писменост доприноси остваривању општих исхода другог циклуса образовања и васпитања, као и развоју 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм се ослања на компетенције развијене у првом циклусу образовања и васпитања, теме и активности изборног 
програма Грађанско васпитање  
у претходним разредима, као и на богато ваншколско искуство ученика и наставника са медијима. 
Програм Медијска писменост обухвата четири тематске области,(Појам медија и њихове функције и Деконструкција 
и конструкција медијске поруке.), а преостале две теме наставник може обрадити и другим редоследом, у складу са 
могућностима и интересовањима ученика.  

Основни задатак наставника који остварује овај програм је да подстиче интересовање ученика за аналитички приступ 
медијским садржајима и развија одговорно понашање ученика приликом креирања и објављивања медијских порука 
путем друштвених мрежа и телефонских апликација. 
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Моћ медија стоји у чињеници да су медији данас креатори друштвене и индивидуалне стварности. Медији могу дати 
значај обичним људима и обичним догађајима, утицати на стварање друштвене историје 
Богато свакодневно искуство ученика са медијима, пре свега путем друштвених мрежа и апликација на мобилним 
телефонима, одличан су ресурс за њихово упознавање са темама и циљевима програма. У процесу остваривања 
наставе посебно се подстичу: 
1) интерактивност, која се потврђује у договарању наставника и ученика о динамици и начинима реализације тема, 
иницијативи и активном учешћу 

2) рад у групама као облик рада који подстиче развој компетенције за комуникацију и сарадњу, значајне за 
разумевање феномена медија; 
3) креативност, која се развија кроз стваралачки однос према медијима и активности конструкције медијских порука, 
надовезане на активности 



деконструкције медијских садржаја и 

4) пројектна настава, која омогућава синтезу истраживачког и стваралачког приступа медијима, јачање сарадње, 
иницијативе и предузетничких 

могућности ученика. 
Уводне активности могу бити засноване на разговору о личним искуствима са медијима – праћењем, креирањем, 
објављивањем и дељењем својих медијских садржаја и садржаја које су креирали други. Поред упознавања ученика 
са основним темама предмета, циљ активности је и стицање увида у медијске навике ученика, интересовања, 
вредности, као и однос према медијима. 
Питања за вођени разговор требало би да буду подстицајна за брзо и активно укључивање свих ученика у тему. Вођени 
разговор можете започети овако: 
– Колико сте у овом тренутку удаљени од свог мобилног телефона? 

– У којим ситуацијама не носите са собом мобилни? 

– Који је ваш рекорд у раздвојености од телефона? Колико сати/дана је то трајало? Како сте се тада осећали? Шта вам 
је највише недостајало? 

– Ко је од вас доживео да му привремено одузимање телефона буде казна коју су изрекли родитељи? 

– Коме је од вас куповина новог мобилног телефона била награда или поклон за рођендан/одличан успех/пласман на 
такмичењу? 

– Размислите које садржаје најрадије пратите на телефону. Шта пратите на Јутјубу? Које видео-игрице играте? Ко 
игра са вама? 

– Које речи најчешће укуцавате у претрази на интернету? 

– Колико вам интернет помаже у добијању информација? 

– Како се информишете? Шта читате/гледате/слушате? 

– Како се информишу ваше баке и деке? Како се информишу ваши родитељи?  
 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања 
ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо 
тога, наставник треба континуирано да прати напредак ученика,  
Постигнућа ученика се, дакле, прате и вреднују формативно: током целог процеса. 
 Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе мишљења, како једни 
другима помажу, да ли 

испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење  
Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању. Ученици свакако треба 

унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа 
потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 
Цртањe, сликањe и вајање омогућава ученицима петог или шестог разреда да кроз ликовне радионице и индивидуалне 
и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни живот и 
наставак школовања. 
Програм је конципиран тако да фаворизује ликовне активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског 
искуства, учење путем ликовног истраживања и решавања ликовних проблема, сарадњу и употребу савремених 
технологија за учење и стваралачки рад. 
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање надовезује се на програм предмета Ликовна 
култура, па је приликом планирања 

слободних активности неопходно водити рачуна о предзнањима ученика. Треба имати у виду и то да се програм 
слободних наставних активности разликује од програма општеобразовног предмета Ликовна култура, који обухвата 
знатно шире садржаје и исходе учења. Програм слободних наставних активности је фокусиран на одабране уметничке 
гране. 

ЦРТАЊЕ 



У оквиру ове теме потребно је планирати четири групе задатака: цртање на основу опажања, по задатом моделу 
(портрет, аутопортрет, поставка мртве природе, воће, поврће, биљке или предмети) који је одабрао наставник; цртање 
на основу опажања према моделу који је одабрао ученик; илустровање (приче,бајке, песме...) и цртање на основу 
маште. Ученици могу да уче нову технику или да усавршавају примену познате технике. Сви цртачки материјали и 
прибор су пожељни.  
Посебан нагласак је на развијању осећаја за изражајна својства линија и приказивању мотива у плановима. 
Предлог активности за напредне ученике је преношење цртежа са мањег на већи формат папира (или другу подлогу 
већег формата), без употребе 

помоћних средстава, као што је претходно снимање и штампање цртежа у фотокопирници, коришћење папира на 
квадратиће или мерење. 
ВАЈАЊЕ 
У оквиру ове теме потребно је планирати две групе задатака који се везују за материјал и поступак обликовања: 
моделовање меким материјалима;конструисање и обликовање комбинованим материјалима и материјалима за 
рециклажу. Пожељан меки материјал је школска глина.  
циљ уметничке рециклаже је смањење отпада и загађења, односно развијање одговорног односа према здрављу, 
околини и друштву. Посебан 

нагласак је на стилизовању сложених облика и моделовању фигура у покрету. 
Предлог заједничког пројекта је израда мобилних инсталација за школу, као што су тракасте завесе, мобилне 
скулптуре, предмети од бојених фолија и сл. 
да би на тај начин оплеменили животни простор. Уколико постоје услови, могући пројекти су ливење у гипсу, као и 
обликовање керамичке глине, печење и глазирање керамике. 
 

 

 

 

 

 



За ученике 7. и 8.разреда: 
УМЕТНОСТ 
 

 

Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из културе, различитих уметности и вишe 
умeтничких дисциплинa. Он омогућава ученицима: да упознају културу и уметност народа свих континената, њихове 
сличности, разлике и међусобне утицаје; да открију како се прожимају различите врсте уметности; да уче како да 
користе разноврсне, релевантне и поуздане податке и информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно 
сарађују и комуницирају; да развијају критичко мишљење, конструктивно размењују мишљења и формирају позитивне 
вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета, развијања самопоуздања и самопоштовања, поштовања и 
заштите људских права; да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се 
изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима.  
Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава 
специфичности програма Уметност.  
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  
Предвиђено је да се прва тема реализује током првог полугодишта, а друга и трећа у другом полугодишту.  
Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског 
искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне 
сврхе. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу 
ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и 
вреднују.  
Активности које су погодне за реализацију програма Уметност су: креативне радионице; презентације; анализа 
инсерата филмова, аудио-визуелних прилога, аудио и визуелних садржаја; рад на истраживачким и пројектним 
задацима; прављење досијеа, дигиталне збирке и сл.; студиjе случаjа; играње улога; дискусије; рад у групи на 
платформама за учење; повезивање са вршњацима из других школа или држава; гостовања стручњака; учење у другим 
установама; посете разним културно-уметничким дешавањима; обликовање и организовање промоција и кампања. 

 



 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

 

Предузетништво је развој предузетничких компетенција, подршка професионалном развоју ученика као и припрема за 
сналажење у савременом свету рада који се мења услед технолошког развоја. 
 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА  
 Ученици се оспособљавају да се информишу о производу (прехрамбеном, хемијском, техничком, одећа и обућа) на 
основу његове декларације. Упознају се шта су то права потрошача и на који начин могу да их остваре. Упутити 
ученике на услове које потрошач мора да испуни да би остварио своја права. Посебну пажњу посветити правима 
потрошача у односу на безбедност и квалитет производа/услуге, могућност замене или повраћаја новчаних средстава 
уколико није испуњена потпуна функционалност производа у гарантном року, као и у случајевима када производ није 
у складу са декларацијом или за услугу није испуњена уговорна обавеза..  
СВЕТ РАДА  
Ради пуног разумевања света рада ученици треба да се упознају са образовним профилима у оквиру различитих 
подручја рада, школама које их образују и захтевима које треба да испуне они који желе да се за њих школују. 
Презентација  занимања би требало да садржи информације о школама које образују тај образовни профил, 
минималном броју бодова из претходних школских година, условима уписа, могућностима запошљавања и наставка 
школовања, као и за које послове су ученици оспособљени након завршетка школовања. У оквиру ове теме ученици 
треба да се упознају и са појмовима професионални развој, професионална оријентација и селекција, форма и 
функција CV и мотивационог писма.  
ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ  
На основу својих интересовања и способности ученици преузимају улоге у тиму, а затим анализирају које особине 
менаџера и лидера су им потребне за успешно обављање задатка. У раду се могу консултовати са особама за које 
процене да им могу помоћи. 

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА  



ученици треба кроз практичан рад и симулацију рада привредног друштва да развијају сопствене предузетничке 
капацитете, социјалне, организационе и лидерске вештине. 

 

ДОМАЋИНСТВО 

 

Домаћинство намењен је ученицима седмог или осмог разреда основне школе. Циљ ове слободне наставне активности 
је да се интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту свакодневног живота, 
да се унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 
становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала.  
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  
СНА-Домаћинство реализује се у седмом или осмом разреду са једним часом недељно. Препоручује се реализација 

наставе у групи од 10, а највише 15 ученика  

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСВО И ПОРОДИЦА  
У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици интегришу, функционализују знања, али и стичу 
знања о појмовима: породица, породица у ужем и ширем смислу, о фазама породичног живота, односима у породици 
и потребама савремене породице.  
КУЛТУРА СТАНОВАЊА  
У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите врсте стамбеног простора, о 
могућностима за економично и целисходно коришћење тог простора, као и о могућностима прилагођавања стамбеног 
простора функционалним и естетским потребама чланова породицеУ овој теми треба размотрити начине уређења и 
одржавања стана/домаћинства према потребама чланова породице 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА  
У оквиру наставне теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају одећа и обућа у животу савременог 
човека (физиолошка, психолошка, естетска, функционална), да одећа и обућа могу бити направљене од природних и 
вештачких материјала, разлике у својствима природних и вештачких материјала, да врше избор тканине према 
својствима тканине и намени одеће, да на основу својстава тканине бирају начине за чишћење и чување одеће и обуће, 
значење ознака на декларацији одевних предмета. Овде би ученици могли да истражују изглед и крој неког одевног 



предмета (нпр. Ђачке униформе, одела за матурско вече) кроз векове и да направе модну ревију. Увод у ову област 
могла би бити посета локалном музеју или гостовање кустоса локалног музеја. 
КУЛТУРА ПОНАШАЊА  
Четврта тема Култура понашања треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним 
активностима у области културе понашања: куповини, комуникацији и путовањима. У области куповине мисли се на 
правилан избор потребних (не сувишних) артикала, планирање и правилну расподелу кућног буџета. Информисање о 
квалитету артикала путем информационих и комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/ 
најбољи избор, омогућава и уштеду новца и времена. Савремена средства комуникације данас омогућавају бољу 

информисаност и лакшу комуникацију са пријатељима, члановима друштвених група којима припадају као и са 
члановима уже и шире породице. 
ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ  
Наставна тема Исхрана у домаћинству ће омогућити ученицима да истражују и упознају се са „органском производњом 
хране”. Да истраже планирају буџет и за исхрану свог домаћинства ако користе „органску храну” и храну која није 
органска, са посебним освртом на ГМО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

3.6.1. за све ученике првог циклуса образовања: 

 

1. НТЦ-играрије у млађим разредима 

Наставник:Гордана Миловац 

 
Редни 
број Тема број часова 

I 
 

Асоцијације 
5 

II Полигони 12 

III 
 

Песме 
8 

IV 
 

Загонетна питања 
5 

V 
 

Нелогичне приче 
4 

 

НТЦ-секција у млађим разредима 

Наставник:Тамара Рашић 

 
Редни 
број Тема број часова 



I 
 

Асоцијације 
4 

II Песме 8 

III 
 

Загонетна питања 
6  

IV 
 

Нелогичне приче 
7 

V 
 

Шифре 
6 

VI 
 

Дефиниције 
5 

Уметничка секција 

Наставник:Гордана Миладинов 

Редни број Тема број часова 

Редни број Тема број часова 

I 
 

Колаж 
4 

II Декупаж 6 

III 
 

Израда накита 
6  

IV 
 

Украси за Нову годину и Ускрс 
6 



V 

 

Рад са тестом и глином и 
другим материјалима 

6 

 

Весело позориштанце  
Наставник:Ивана Давинић 

Редни број Тема број часова 

I 

 

Вежбе 

 

10 

II 
Драмске игре 

 
20 

III 

 

Припрема за приредбу/представу 

 

6  

 

3.6.2. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У 2.ЦИКЛУСУ: 

Прeдмeтнa нaстaвa 

Рeдни 
брoj 

 

       Нaзив сekциje 

 

       Руkoвoдилaц 

   1. Рeцитaтoрсko-дрaмсka Свeтлaнa Тодоровић,замена М.Јанковић 

   2. Литерарна Весна Булић 

   3. Спортска  Сања Јовић 

   4.  Фрaнцусkoг jeзиka  Душица Митић 



   5. Млaди истoричaри Вaлeнтинa Гaгић 

   6. Хор и оркестар Александра Миловановић 

   7.   

   8.   

   9.     

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви: развијање љубави према српском језику,поступно упознавање језичких појава и појмова, уочавање разлике између месног говора и 
књижевног језика,увежбавање и усавршавање различитих техника читања, усвајање функционалних и теоријских појмова из књижевности, 
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком,богаћење речника,оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање текста, развијање потребе за књигом, развијање поштовања према културној баштини, подстицање ученика на самостално 
језичко, литерарно и сценско стваралаштво, упознавање и оспособљавање ученика за доживљавање и тумачење одабраних књижевних дела, 
позоришних, филмских и других уметничких остварења из српске и светске културне баштине. 
 

р.
бр

.т
ем

е  

наставна тема 
 

ук
уп

ан
 

бр
. 

ча
со

ва
 

 

методе 
 

активности  
ученика 

 

активности 
наставника 

 

коре- 
лација 

 

наставна  
средства 

начин праћења  
и оце- 
њивања 



1. Дан школе 5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративн
о-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, креира 
литерарна дела, 
продукује велики 
број идеја, 
проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге 
деце,практикује 
вештину која се 
учи, понавља је уз 
кориговање 
грешака. 

Ствара услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја, показује 
заинтересованост за 
индивидуално и 
оригинално, 
уздржавањем од 
критика и 
фаворизовања неких 
идеја.Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и избору 
приступа у решавању 
проблема, износи 
хипотезе, дискутује 
са ученицима, 
додаје нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада. 

Српски језик, 
драмска секција 

књижевна дела 
по избору 
ученика, 
компјутер,дела 
ученика 

кроз дискусију и 
спољашње 
вредновање 
(публике на 
приредби) 



2. Културне 
манифестације 

5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративн
о-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, креира 
литерарна дела, 
продукује велики 
број идеја, 
проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је уз 
кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и избору 
приступа у решавању 
проблема, износи 
хипотезе, дискутује 
са ученицима, 
додаје нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада.Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Библиотечка 
секција, ликовна 
култура и ликовна 
секција, 
информатика и 
рачунарство 

флајери о 
књигама, панои, 
чланци о Сајму 
књига, писцима 
и делима,дела 
ученика 

дискусија , 
самоевалуација 



3. Драма 10 дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив
но-

илустративна
,  

текстовна, 
писани 
радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, 
креира 
литерарна дела, 
продукује 
велики број 
идеја, проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је 
уз кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и 
избору приступа у 
решавању 
проблема, износи 
хипотезе, 
дискутује са 
ученицима,ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Драмска секција, 
ЧОС, српски 
језик,информати
ка и рачунарство 

текстови и 
критике везане 
за филмску и 
позоришну 
уметност, 
текстови 
драмских 
дела,дела 
ученика 

дискусија и 
резултати 
учешћа на 
литерарним 
конкурсима 



4. Установе 
културе 

6 дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив
но-

илустративна
,  

текстовна, 
писани 
радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, 
креира 
литерарна дела, 
продукује 
велики број 
идеја, проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је 
уз кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и 
избору приступа у 
решавању 
проблема, износи 
хипотезе, 
дискутује са 
ученицима, додаје 
нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика 
у току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Српски језик, 
историја, 
музичка и 
ликовна култура, 
географска 
секција, ЧОС, 
грађанско 
васпитање, 
информатика и 
рачунарство 

експонати у 
установама 
културе, 
панои, 
чланци,дела 
ученика 

дискусија и 
резултати 
учешћа на 
литерарним 
конкурсима 



5. Крв живот значи  5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив
но-

илустративна
,  

текстовна, 
писани 
радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, 
креира 
литерарна дела, 
продукује 
велики број 
идеја, проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је 
уз кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и 
избору приступа у 
решавању 
проблема, износи 
хипотезе, 
дискутује са 

ученицима, додаје 
нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика 
у току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Српски језик, 
ликовна култура, 
грађанско 
васпитање,инфор
матика и 
рачунарство 

чланци о 
добровољном 
давању крви, 
дела ученика 

дискусија и 
резултати 
учешћа на 
литерарним 
конкурсима 



6. Узори 5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстратив
но-

илустративна
,  

текстовна, 
писани 
радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, 
креира 
литерарна дела, 
продукује 
велики број 
идеја, проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је 
уз кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и 
избору приступа у 
решавању 
проблема, износи 
хипотезе, 
дискутује са 
ученицима, додаје 
нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика 
у току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Библиотечка 
секција,информа
тика и 
рачунарство,лико
вна култура, 
српски језик 

књижевна 
дела, чланци о 
књижевним 
делима и 
писцима 

дискусија и 
резултати 
учешћа на 
литерарним 
конкурсима 

 

Нaчин и поступак остваривања програма: 
 

-Поступност се остварује самим избором и распоредом наставних садржаја 

-Селективност се остварује избором језичких законитости и информација о њима 

-Вежбе читања непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само 

књижевног дела, већ и свих осталих текстова.Информативно,продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним 
истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном поступку. 
-Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога 
текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним оценама и 
закључцима, решавањем проблемских питања подстакнутих текстом и уметничким 

доживљавањем стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати 
могућност за афирмацију ученика у радном процесу. 



-Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. 
-Функционални појмови се не обрађују посебно, већ их ученици спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз 
паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 
-Вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. 
-У свим облицима неговања језике културе користи се адекватан образац или узор. 
-Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад ученика на прикупљању одабраних примера језика 
и стила. 
-Подстицање ученика на литерарно стваралаштво усменим и писменим вежбама помоћу којих ће наставник  ученицима показати како настаје 
стих, како се речи бирају и распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се описује пејзаж или 
сцена. 
Ресурси средине: 
Музеји,позоришта,биоскопи,културни центри,библиотеке,кинотеке,књижевни сусрети, излети у природу... 
 

 

рецитаторско-драмска секција 
 

Циљеви: развијање љубави према српском језику,поступно упознавање језичких појава и појмова, уочавање разлике између месног говора и 
књижевног језика,увежбавање и усавршавање различитих техника читања, усвајање функционалних и теоријских појмова из књижевности, 
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком,богаћење речника,оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 
процењивање текста, развијање потребе за књигом, развијање поштовања према културној баштини, подстицање ученика на самостално 
језичко, литерарно и сценско стваралаштво, упознавање и оспособљавање ученика за доживљавање и тумачење одабраних књижевних дела, 
позоришних, филмских и других уметничких остварења из српске и светске културне баштине. 
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наставна  
средства 

начин праћења  
и оце- 
њивања 



1. Дан школе 8 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-

илустративна,  
текстовна 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, продукује 
велики број идеја, 
проналази 
оригинално решење, 
помаже другима у 
раду, тражи помоћ и 
објашњења од друге 
деце,практикује 
вештину која се учи, 
понавља је уз 
кориговање грешака. 

Ствара услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих идеја, 
показује 
заинтересованост за 
индивидуално и 
оригинално, 
уздржавањем од 
критика и 
фаворизовања неких 
идеја.Помаже у 
одређивању потребног 
материјала и избору 
приступа у решавању 
проблема, износи 
хипотезе, дискутује са 
ученицима, додаје нове 
податке, поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада. 

Српски језик, 
литерарна 
секција,ликовна 
секција 

Драмски 
текст,реквизити 

кроз дискусију и 
спољашње 
вредновање 
(публике на 
приредби) 

2. Установе културе 4 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Продукује велики 
број идеја, 
проналази 
оригинално решење, 
помаже другима у 
раду, тражи помоћ и 
објашњења од друге 
деце, практикује 
вештину која се учи, 
понавља је уз 
кориговање грешака. 

Помаже у одређивању 
потребног материјала 
и избору приступа у 
решавању проблема, 
износи хипотезе, 
дискутује са 
ученицима, додаје нове 
податке, поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада.Ствара услове 
за стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих идеја. 

Ликовна култура и 
ликовна секција, 
Српски језик-језичка 
култура 

Чланци о Сајму 
књига, писцима и 
делима,карте за 
позориште 

дискусија  



3. Свети Сава 6 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, продукује 
велики број идеја, 
проналази 
оригинално решење, 
помаже другима у 
раду, тражи помоћ и 
објашњења од друге 
деце, практикује 
вештину која се учи, 
понавља је уз 
кориговање грешака. 

Помаже у одређивању 
потребног материјала 
и избору приступа у 
решавању проблема, 
износи хипотезе, 
дискутује са 
ученицима,ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих идеја. 

Литерарна секција, 
историја-Немањићи 

Историјски 
подаци у вези са 
Немањићима,драм
ски текст 

дискусија и 
спољашње 
вредновање 

4. Смотра рецитатора 8 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-

илустративна,  
текстовна 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, продукује 
велики број идеја, 
проналази 
оригинално решење, 
тражи помоћ и 
објашњења од друге 
деце, практикује 
вештину која се учи, 
понавља је уз 
кориговање грешака. 

Помаже у одређивању 
потребног материјала 
и избору приступа у 
решавању проблема, 
износи хипотезе, 
дискутује са 
ученицима, додаје нове 
податке, поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 

току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих идеја. 

Српски језик, 
историја, музичка и 
ликовна култура  

Слике 
песника,песме 

дискусија и 
резултати учешћа на 
такмичењима 



5. Имитације 5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, креира 
литерарна дела, 
продукује велики 
број идеја, 
проналази 
оригинално решење, 
помаже другима у 
раду, тражи помоћ и 
објашњења од друге 
деце, практикује 
вештину која се учи, 
понавља је уз 
кориговање грешака. 

Помаже у одређивању 
потребног материјала 
и избору приступа у 
решавању проблема, 
износи хипотезе, 
дискутује са 
ученицима, додаје нове 
податке, поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих идеја. 

Српски језик, 
ликовна 
култура,литерарна 
секција 

дела ученика дискусија и 
спољашње 
вредновање 

6. Тематске 
приредбе 

5 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративн
о-

илустративна,  
текстовна, 
писани радови 
ученика, 
истраживачки 
рад ученика 

Самостално 
прикупља и 
анализира 
чињенице, креира 
литерарна дела, 
продукује велики 
број идеја, 
проналази 
оригинално 
решење, помаже 
другима у раду, 
тражи помоћ и 
објашњења од 
друге деце, 
практикује 
вештину која се 
учи, понавља је уз 
кориговање 
грешака. 

Помаже у 
одређивању 
потребног 
материјала и избору 
приступа у решавању 
проблема, износи 
хипотезе, дискутује 
са ученицима, 
додаје нове податке, 
поставља нова 
питања и прати 
активност ученика у 
току рада. Ствара 
услове за 
стваралаштво, 
подстиче климу 
опуштености и 
уважавања свих 
идеја. 

Српски језик, 
историја, музичка 
и ликовна култура  

Слике 
песника,песме,р
еквизити,костим
и 

дискусија и 
самоевалуација 

 

Нaчин и поступак остваривања програма: 



 

-Поступност се остварује самим избором и распоредом наставних садржаја 

-Селективност се остварује избором језичких законитости и информација о њима 

-Вежбе читања непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само 
књижевног дела, већ и свих осталих текстова.Информативно,продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним 

истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном поступку. 
-Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога 
текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према произвољним оценама и 
закључцима, решавањем проблемских питања подстакнутих текстом и уметничким 

доживљавањем стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност, свестраније ће се упознати дело и пружати 
могућност за афирмацију ученика у радном процесу. 
-Функционални појмови се не обрађују посебно, већ их ученици спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз 
паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 
-Вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. 
-У свим облицима неговања језике културе користи се адекватан образац или узор. 
Ресурси средине: Музеји,позоришта,биоскопи,културни центри,библиотеке,кинотеке,књижевни сусрети, излети у природу... 

 

 Биологија - секција                 Наставник Ивана Мартинов 

месец 
НАЗИВ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧАС 
ПО 
РЕДУ 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 
ТИП ЧАСА НАПОМЕНА 

с 

е 

п 

т 

 

 

 

 

1 Договор о раду секције и 
сређивању кабинета 

комбиновани  

час 

чланови секције 
добили су право 
да сами дају 
предлоге за 
креативније 
часове и 

2 Договор о раду секције и 
сређивању кабинета 

комбиновани  

час 



е 

м 

б 

а 

р 

 

 

 

о 

к 

т 

о 

б 

а 

р 

 

н 

о 

 

 

Биолошка секција 

 

 

 

 

3 Биолошки квиз- 

занимљива биологија 

комбиновани  

час 

иновације,које ће 
предметни 
наставник 
прихватити 
уколико сматра да 
доприносе бољем 
функционисању 
секције 

4 

 

 

Обележавање светског 
дана озона 

комбиновани  

час 

 5 Изложба кућних 
љубимаца 

комбиновани  

час 

Изложба кућних 
љубимаца биће 
реализована у 
октобру, али са 
правом рокаде 
јединица због 
временских 
услова зарад 
извођења изложбе 

6 Изложба кућних 
љубимаца 

комбиновани  

час 

7 Радови на уређењу 
школске фонтане 

комбиновани  

час 

8 Радови на уређењу 
биолошког кутка 

комбиновани  

час 

9 Радови на уређењу 
биолошког кутка 

комбиновани  

час 

 10 Биолошке асоцијације комбиновани   



в 

е 

м 

б 

а 

р 

 

д 

е 

ц 

е 

м 

б 

час 

11 Радови на уређењу 
биолошког кабинета 

комбиновани  

час 

12 Радови на уређењу 
биолошког кабинета 

комбиновани  

час 

13 

 

 

Биолошки квиз комбиновани  

час 

 14 Светски дан борбе против 
сиде- обележавање 

комбиновани  

час 

 

 

 

 

 

 

15 Уређење биолошке 
библиотеке 

комбиновани  

час 

16 Рад на зеленом кутку 
школе 

комбиновани  

час 



месец 
НАЗИВ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧАС 
ПО 
РЕДУ 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 
ТИП ЧАСА 

ј 

а 

н 

у 

а 

р 

 

 

ф 

е 

б 

р 

у 

а 

р 

 

м 

а 

р 

 17 Еколошка радионица комбиновани  

час 

18 Биолошки квиз-асоцијације комбиновани  

час 

19 Рад на уређењу школског зеленила комбиновани  

час 

 20 Међународни дан заштита мочвара-

обележавање 

комбиновани  

час 

21 Рад на уређењу школске фонтане комбиновани  

час 

22 Рад на уређењу биолошког кабинета комбиновани  

час 

23 Еколошка радионица комбиновани  

час 

 24 Биолошки квиз- занимљива биологија комбиновани  

час 

25 Обележвање светског дана река комбиновани  

час 

26 Обележавање светског дана шума комбиновани  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т 

 

 

 

а 

п 

р 

и 

л 

 

час 

27 Обележавање светског дана вода комбиновани  

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Посета природњачком музеју комбиновани  

час 

29 Посета природњачком музеју комбиновани  

час 

30 Посета природњачком музеју комбиновани  

час 

31 Дан планете земље-обележавање комбиновани  

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: од 36 часова, фонд је 18 тако да је предметни наставник дао оквирни план активности који представљапроширену форму, а реализовано ће бити у 
договору са ученицима укупно 18 часова из достављеног плана. План подлеже променама, сходно временским условима годишњих доба. 

 

месец 
НАЗИВ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО 
ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧАС 
ПО 
РЕДУ 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 
ТИП ЧАСА НАПОМЕНА 

 

м 

а 

ј 

 

 

 

 

 

ј 

у 

н 

 32 Посета зооврту комбиновани 

 

 

31 Посета зооврту комбиновани  

час 

32 Посета зооврту комбиновани  

час 

33 Биолошки квиз комбиновани  

час 

 34 Посета Ботаничкој башти комбиновани  

час 

 

35 Посета Ботаничкој башти комбиновани  

час 

36 Посета Ботаничкој башти комбиновани  

час 



 

 ХОР и оркестар ученика старијих разреа – 1 час недељно (укупно 36 часова) 
 

 

  НАСТАВНА JЕДИНИЦА 

 Садржај рада 

1 Аудиција- 

2 Песме разних народа -Креће се лађа француска- обрада 

3 Деца Пиреја -грчка песма- обрада 

4 Dont know much about history-engleska zabavna 

5 Француска шансона- обрада 

6 Генерална проба- утврђивање  
7 Рад са солистима- одабир песама 

8 Рад са солистима- одабир песама 

9 Вежбе дисања- утврђивање 

10 Рад са солистима 

11 Динамика и динамичка нијансирања 

12 Артикулација и дикција 

13 Припреме солиста - утврђивање 

14 Рад са солистима- утврђивање 

15 Представљање солиста у оквиру школе 

16 Припреме за Школску славу- Манасија-обрада 

17 Молитва за Косово - обрада 

18 Припреме за Школску славу- утврђивање 

19 Динамика и динамичка нијансирања 

20 Генерална проба 

21 Учешће у приредби 



22 Избор песама по предлогу ученика 

23 Не плачи за Лујем-обрада 

24 Молитва за Магдалену- обрада 

25 Динамичко нијансирање-утврђивање     
26 Нађи ме- забавна 

27 Балканском улицом-забавна- обрада 

28 Динамичко нијансирање- утврђивање 

29 Артикулација и дикција 

30 Ово је земља за нас- обрада 

31    Срце - обрада 

32 Динамичко нијансирање- утврђивање  
33 Понављање песама- утврђивање 

34 Понављање песама-утврђивање 

35 Понављање песама по избору ученика 

36 Обрађене песме током протекле године 

 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

НАЗИВ ОБЛИКА 
ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

НАСТАВНА 
ЈЕДИНИЦА 

Садржај рада 

НАПОМЕНА 

 

 

   ЛИКОВНА 
СЕКЦИЈА 

Естетско уређење 
школе 

Могућа су померања и одступања у реализацији 
часова у случају веће заинтересованоти ученика за 
поједине садржаје, техничких могућности, као и 
временских услова. Предвиђена је и посета 
актуелним ликовним изложбама, музејима  и ЗОО 
врту где ће ученици имати прилику да се упознају 
са делима ликовне уметности и активно учествују у 
креативним радионицама. - Нведене активнсти 

Цртање 

Сликање (посета 
изабраној изложби) 
Вајање 

Цртање 



 

 

     ЛИКОВНА 
СЕКЦИЈА 

Естетско уређење 
школе 

биће спроведене у складу са упутствима и 
препорукама министарства просвете Републике 
Србије 

 

 

Сликање 

Цртање 

Естетско уређење 
школе 

Сликање (посета 
изабраној изложби) 

 

 

     ЛИКОВНА 
СЕКЦИЈА 

Вајање 

Мозаик 

Естетско уређење 
школе 

 

 

 

 

3.7.ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

3.7.1.ПРИПРЕМНА НАСТАВА СРПСКИ ЈЕЗИК 

        Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 
предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске 
и светске баштине и савремене уметности 



р.
бр

.т
ем

е 

 

наставна тема 

 

ук
уп

ан
 б

р.
 

ча
со

ва
 

 

методе 

 

активности  

ученика 

 

активности наставника 

 

коре- 

лација 

 

наставна  

средства 

начин праћења  и 
оце- 

њивања 

1. Вештина читања и 
разумевања 
прочитаног 

1 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-
илустративна, 
текстовна, 
истраживачки рад 
ученика  

Ученици треба да 
буду: мислиоци 
(повезивање 
претходно стечених 
знања), решаваоци 
проблема,  активни 
посматрачи, 
активни слушаоци, 
активни учесници у 
комуник.и, 
организатори, 
планери, 
самопроцењи-вачи, 
партнери и 
пријатељи 

Наставник: организује 
и реализује наставни 
процес, партнер у 
педагошкој 
комуникацији 
(поставља питања, 
одговара на ученичка 
питања,помаже 
ученику да организује 
своја 
размишљања...), 
мотивише ученике и 
развија интересовања, 
прати напредовање 
сваког ученика и 
оцењује постигнућа, 
прати ефекте сопств. 
рада 

српски језик- 
књижевност, 
ликовна култура, 
енглески језик, 
француски језик, 

 

Читанка за 8. 
разред, Радна 
свеска, 
Граматика 8, 
аудио записи, 
панои, -збирке 
задатака из 
срп.језика 

- презентације 

-видео-бим 

 

напредак и 
активност на 
часовима редовне 
наставе, 
самоевалуација 
попуњавањем 
анализатора 
напретка, 
резултати са 
пробних тестирања 



2. Писано 
изражавање 

3 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-
илустративна, 
текстовна, 
истраживачки рад 
ученика  

Ученици треба да 
буду: мислиоци 
(повезивање 
претходно стечених 
знања), решаваоци 
проблема,  активни 
посматрачи, 
активни слушаоци, 
активни учесници у 
комуникацији, 
организатори, 
планери, самопроц 
партнери и пријат. 

Наставник: организује 
и реализује наставни 
процес, партнер у 
педагошкој 
комуникацији 
(поставља питања, 
одговара на ученичка 
питања,помаже 
ученику да организује 
своја 
размишљања...), 
мотивише ученике и 
развија њихова 
интересовања, прати 
и оцењује  

српски језик- 
књижевност, 
ликовна култура, 
енглески језик, 
француски језик, 

 

Читанка за 8. 
разред, Радна 
свеска, 
Граматика 8, 
аудио записи, 
панои, -збирке 
задатака из 
срп.језика 

- презентације 

-видео-бим 

 

напредак и 
активност на 
часовима редовне 
наставе, 
самоевалуација 
попуњавањем 
анализатора 
напретка, 
резултати са 
пробних тестирања 

3. Граматика, 
лексика, народни 
и књижевни језик 

11 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-
илустративна, 
текстовна, 
истраживачки рад 
ученика  

Ученици треба да 
буду: мислиоци 
(повезивање 
претходно стечених 
знања), решаваоци 
проблема,  активни 
посматрачи, 
активни слушаоци, 
активни учесници у 
комуникацији, 
организатори, 
планери, 
самопроцењи-вачи, 
партнери и 
пријатељи 

Наставник: организује 
и реализује наставни 
процес, партнер у 
педагошкој 
комуникацији 
(поставља питања, 
одговара на ученичка 
питања,помаже 
ученику да организује 
своја 
размишљања...), 
мотивише ученике и 
развија њихова 
интересовања, прати 
напред. сваког 
ученика и оцењује 
њихова постигнућа,  

српски језик- 
књижевност, 
ликовна култура, 
енглески језик, 
француски језик, 

 

Читанка за 8. 
разред, Радна 
свеска, 
Граматика 8, 
аудио записи, 
панои, -збирке 
задатака из 
срп.језика 

- презентације 

-видео-бим 

 

напредак и 
активност на 
часовима редовне 
наставе, 
самоевалуација 
попуњавањем 
анализатора 
напретка, 
резултати са 
пробних тестирања 



. Књижевност 3 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-
илустративна, 
текстовна, 
истраживачки рад 
ученика  

Ученици треба да 
буду: мислиоци 
(повезивање 
претходно стечених 
знања), решаваоци 
проблема,  активни 
посматрачи, 
активни слушаоци, 
активни учесници у 
комуникацији, 
организатори, 
планери, 
самопроцењи-вачи, 
партнери и 
пријатељи 

Наставник: организује 
и реализује наставни 
процес, партнер у 
педагошкој 
комуникацији 
(поставља питања, 
одговара на ученичка 
питања,помаже 
ученику да организује 
своја 
размишљања...), 
мотивише ученике и 
развија интересовања, 
прати напред. сваког 
учен. и оцењује 
постигнућ,  

српски језик- 
књижевност, 
ликовна култура, 
енглески језик, 
француски језик, 

 

Читанка за 8. 
разред, Радна 
свеска, 
Граматика 8, 
аудио записи, 
панои, -збирке 
задатака из 
срп.језика 

- презентације 

-видео-бим 

 

напредак и 
активност на 
часовима редовне 
наставе, 
самоевалуација 
попуњавањем 
анализатора 
напретка, 
резултати са 
пробних тестирања 

. Анализа тестова 2 дијалошка, 
монолошка, 
демонстративно-
илустративна, 
текстовна, 
истраживачки рад 
ученика  

Ученици треба да 
буду: мислиоци 
(повезивање 
претходно стечених 
знања), решаваоци 
проблема,  активни 
посматрачи, 
активни слушаоци, 
активни учесници у 
комуникацији, 
организатори, 
планери, 
самопроцењи-вачи, 
партнери и 
пријатељи 

Наставник: организује 
и реализује наставни 
процес, партнер у 
педагошкој 
комуникацији 
(поставља питања, 
одговара на ученичка 
питања,помаже 
ученику да организује 
своја 
размишљања...), 
мотивише ученике и 
интересовања, прати 
напредовање сваког 
ученика и оцењује 
њихова постигнућа,  

српски језик- 
књижевност, 
ликовна култура, 
енглески језик, 
француски језик, 

 

Читанка за 8. 
разред, Радна 
свеска, 
Граматика 8, 
аудио записи, 
панои, -збирке 
задатака из 
срп.језика 

- презентације 

-видео-бим 

 

напредак и 
активност на 
часовима редовне 
наставе, 
самоевалуација 
попуњавањем 
анализатора 
напретка, 
резултати са 
пробних тестирања 

 



Нaчин и поступак остваривања програма: 

-Ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. 

-Ученицима се језик представља и тумачи као систем. 

-Поступност се остварује самим избором и распоредом наставних садржаја. 

-Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима. 

-Правопис се савлађује  различитим облицима писмених вежби.                                                                                   

-У настави граматике битно је подстицање свесне активности и мисаоног . 

осамостаљивања ученика,сузбијање мисаоне инерције,заснивање тежишта на суштинским вредностима,повезивање наставе језика са 
доживљавањем уметничког текста,откривање стилске функције језичких појава,вежбања у говору и писању,неговање примењеног знања 
и умења,повезивање знања о језику са говорном праксом. 

-Сагледавање језичких чињеница са разних становишта,њихово упоређивање и класификовање. 

-Илустровање и графичко представљање језичких појмова. 

-Примена стеченог знања и умења. 

-Јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. 

-Решавање проблемских питања. 

-Активна улога ученика у наставном процесу. 

- Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко 
искуство. 



- Функционални појмови се не обрађују посебно, већ их ученици спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на 
часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма. 

- Вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. 

- У свим облицима неговања језике културе користи се адекватан образац или узор. 

- Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални рад ученика на прикупљању одабраних примера 
језика и стила. 

Ресурси средине: музеји,позоришта,биоскопи,културни центри,библиотеке,кинотеке,књижевни сусрети. 

 

3.6.2. МАТЕМАТИКА: 

1. Бројеви и операције са њима,  
2. Алгебра и функције,  
3. Геометрија,  
4. Мерење,  
5. Обрада података,  

р.
бр

.т
ем

е 

 

 

 

наставна тема 

бр
.о

ст
ал

. 
ти

по
ва

 ч
. 

 

 

методе 

 

 

активности 
ученика 

 

 

активности 
наставника 

 

 

корелација 

 

 

наставна 
средства 

 

начин праћења  



1 

 

Бројеви и 
операције са 

њима 

 

 

 

2 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

- слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-математичко 

изражавање 

демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

-обележавање 

реш.проблема у 
групи или самост. 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

-ТИО 

-физика 

-хемија 

-

информатика 
и 
рачунарство 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

-компијутер 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 

2 Алгебра и 
функције 

  

 

 

 

 

2 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-математичко 

изражавање 

-демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученик 

-ТИО 

-физика 

-музичка 
култура 

-историја 

-географија 

-

информатика 
и 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

-компијутер 

 

 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 



-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

-реш.проблема  

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији а 

 

рачунарство -самосталан рад 

-рад у групи 

3 

 

 

 

 

 

Геометрија 

 

 

 

 

 

2 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-математичко 

изражавање 

-демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња,  питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

-обележавање 

-реш.проблема  

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

-ликовна 
култура 

- ТИТ 

-физика 

-

информатика 
и 
рачунарство 

-табла,креда 

-уџбеник 

-прибор за 
цртање 

-цртежи 

-плакати 

компијутер 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

 

 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 

4 

 

 

Мерење  

 

 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-математичко 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 

-ликовна 
култура 

- ТИТ 

-физика 

-

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 
цртање 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 



 

 

 

 

2 

демонстративни 

метод 

изражавање 

демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена  знања 

-увежбавање 

 

ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

информатика 
и 
рачунарство 

-цртежи 

-плакати 

-компијутер 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

 

 

посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 

5 Обрада 
података 

 

 

 

 

 

2 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

- слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-математичко 

изражавање 

-демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

-ликовна 
култура 

- ТИТ 

-физика 

-

информатика 
и 
рачунарство 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 
цртање 

-цртежи 

-плакати 

-таграм 

-компијутер 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

 

 

--усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.БИОЛОГИЈА: 

р.
бр

.т
ем

е 

 

 

 

наставна тема 

бр
.о

ст
ал

. 
ти

по
ва

 ч
. 

 

 

методе 

 

 

активности 
ученика 

 

 

активности 
наставника 

 

 

корелација 

 

 

наставна 
средства 

 

начин праћења  



1 

 

Јединство 
грађе и 

функције као 
основа живота 

 

 

 

1 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

- слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-биолошко 

изражавање 

демонстрација 

решења 

-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

-обележавање 

реш.проблема у 
групи или самост. 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

- физика 

- физичко и 
здравствено 
васпитање 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

-компијутер 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 

2  

 Човек и 
здравље 

 

 

 

1 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

слушање 

-уочавање 

-повезивање,  
-биолошко 

изражавање 

-демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, 
дискутовање 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученик 

-партнер у 

-музичка 
култура 

-историја 

-географија 

- 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-наставни 
листићи 

-софтвер 

-компијутер 

 

 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 



-постављање 
питања 

-примена  знања 

-увежбавање 

-обележавање 

-реш.проблема у 
групи или самост. 

педагошкој 
комуникацији а 

 

-рад у групи 

3 

 

 

 

 

 

Порекло и 
разноврсност 
живота 

Наслеђивање и 
еволуција 

 

 

 

 

1 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-биолошко 

изражавање 

-демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, дискут. 
-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

-обележавање 

-реш.проблема 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

-ликовна 
култура 

- историја 

- 

-табла,креда 

-уџбеник 

-прибор за 
цртање 

-цртежи 

-плакати 

компјутер 

-наставни 
листићи 

 

 

 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 

4 

 

Живот у 
екосистему 

 

 

-метод решавања 
проблема 

-вербално-

текстуални метод 

слушање 

-уочавање 

-повезивање, 
бележење 

-орг. наставног 
процеса 

-реализација 
наст. процеса 

-српски језик 

- ТИТ 

-физика 

- - 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

-усмено  
-писмено  
-активност на 
часу 



 

 

     

3.7.4.ГЕОГРАФИЈА: 
 

р.
бр

.т
ем

е 

 

наставна тема 

 

ук
уп

ан
 б

р.
 ч

ас
ов

а 

бр
. Ч

ас
ов

а 
об

ра
де

 

бр
.о

ст
ал

. т
ип

ов
а 

ч.
   

методе 

 

активности  

ученика 

 

активности 
наставника 

 

коре- 

лација 

 

наставна  

средства 

начин праћења 

  и оцењивања 

 
 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Описује Регулише 
социјалне 

Математика ППТ- 

презентације 

Анализа  резултата 
са пробног 

 

 

 

 

 

 

1 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-биолошко 

изражавање 

демонстрација 

решења 

-рад са табелама 

-сарадња, 
дискутовање 

-постављање 
питања 

-примена стечених 
знања 

-увежбавање 

реш.проблема у 
групи или самост. 

-мотивација 
ученика 

-праћење 
напредовања 
сваког ученика 

-партнер у 
педагошкој 
комуникацији 

географија цртање 

-цртежи 

-плакати 

-компијутер 

-наставни 
листићи 

 

 

 

-свакодневно 
посматрање 

-учествовање у 
разговору  и 
дискусији 

-самосталан рад 

-рад у групи 



 

1. 

Физичка географија -  

Космос 

Земљина кретања 

Рељеф земље 

 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

 

односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

 

физика Текст уџбеник 

 

Уџбеник 

Географска 
карта 

завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 
вежбање 

Раз са збирком за 
завршни испит 

2. 

Физичка географија - 

Атмосфера 

Хидросфера 

Биосфера 

 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

Математика 

Физика 

биологија 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Глобус 

Карта Света и 
Европе 

 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Раз са збирком за 
завршни испит 



Дискутује 

 

 

3. 

 

Физичкогеографске 
одлике Србије 

 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

 

Математика 

физика 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Карта Србије 

 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 
вежбање 

Раз са збирком за 
завршни испит 



4

4. 

Друштвеногеографске 
одлике Србије 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

 

Математика 

Ликовна 
култура 

Историја 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Карта Србије и 
карта Балканског 
полуострва 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Раз са збирком за 
завршни испит 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.7.5.ФИЗИКА 

 

Редни 

број 
теме 

НАСТАВНА  
ТЕМА 

Методе Активности 

ученика 
Активности 

наставника Корелација Наставна 
средства 

Начин 
праћења 

 и 
оцењивања 

 
 
 
 
1. 

Мерење 
физички
х 
величин
а , 
усклађи
вање 
мерних 
јединиц
а  

 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз  

Систематизација 
и обнављање 
градива 

 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање 

,давање 
примера, 
 

 

 

разговара, 
објашњава, 
наводи примере 

,помаже при 
претварању 
мерних јединица  

Математика Уџбеник, 

Збирка, 
График 

 

Усмено 
проверавање 

Писмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. 

Кретање , 
брзина , 

убрзање тела  

 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз 
одговарајуће 
демонстрац-

ионе огледе  

Систематизација 
и обнављање 

 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање 

,давање 
примера, 
извођење 

 

Извођење  
демонстрационих 
огледа, 
разговара, 
објашњава, 
наводи примере 

,помаже при 
извођењу 

 лабораторијских 
вежби 

Математика Уџбеник, 

Збирка, 
График 

 

Усмено 
проверавање 

Писмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци 

 

 



градива лабораторијских 
вежби 
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4 

Сила трења , 
сила потиска , 
сила отпора 

средине  
 

 

 

Механички рад 
снага и 

енергија  

 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз 
одговарајуће 
демонстрац-

ионе огледе  

Систематизација 
и обнављање 
градива 

 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање 

,давање 
примера, 
извођење 
лабораторијских 
вежби 

 

Извођење  
демонстрационих 
огледа, 
разговара, 
објашњава, 
наводи примере 

,помаже при 
извођењу 

 лабораторијских 
вежби 

Математика 
, хемија  

Уџбеник, 

Збирка, 
График 

 

Усмено 
проверавање 

Писмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци 
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Осциалторно 
кретање  

 

 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз 
одговарајуће 
демонстрац-

ионе огледе  

Систематизација 
и обнављање 
градива 

 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање 

,давање 
примера, 
извођење 
лабораторијских 

 

Извођење  
демонстрационих 
огледа, 
разговара, 
објашњава, 
наводи примере 

,помаже при 
извођењу 

 лабораторијских 
вежби 

Математика 
, хемија  

Уџбеник, 

Збирка, 
График 

 

Усмено 
проверавање 

Писмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци 

 

 

 



вежби  
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 7. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Светлосне 
појаве  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електрично 
поље  
 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз 
одговарајуће 
демонстрац-

ионе огледе, 

Експеримента-

лна  

Систематизација 
и обнављање 
градива 

 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање, 
давање примера, 
извођење 
лабораторијских 
вежби 

 

Извођење  
демонстрационих 
огледа,разговара, 
објашњава, 
наводи 
примере,помаже 

 при 

 извођењу 
лабораторијских 
вежби 

 

 

Математика 

 

 

Историја 

 

 

биологија 

Уџбеник, 

Збирка, 

Динамом-

етар, 

Максвелов 
точак 

 

Усмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци, 

Контролна 
вежба 
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Електрична 
струја  

 

 

 

 

 

 

 

Дијалошка, 

Усмено 
излагање уз 
одговарајуће 
демонстрац-

ионе огледе, 

Експеримента-

лна  

Систематизација 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
именовање, 
упоређивање, 
објашњавање, 
показивање, 
давање примера, 
извођење 
лабораторијских 
вежби 

 

Извођење  
демонстрационих 
огледа,разговара, 
објашњава, 
наводи 
примере,помаже 

 при 

 извођењу 
лабораторијских 
вежби 

 

 

Математика 

 

 

Хемија  
 

 

биологија 

Уџбеник, 

Збирка, 

Динамом-

етар, 

Максвелов 
точак 

 

Усмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци, 

Контролна 
вежба 



 

 

 

 

 

и обнављање 
градива 
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Магнетно поље  
 

 

 

 

Дијалошка, 
Усмено 
излагање 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
 

Извођење  
демонстрационих 
огледа,разговара, 
објашњава, 
наводи 

 

 

 

 

 

 

 

биологија 

Уџбеник, 

Збирка, 

Динамом-

етар, 

Максвелов 
точак 

 

Усмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци, 

Контролна 
вежба 

 
10 Математичке 

формуле 6,7, 8 
разред  

Дијалошка, 
Усмено 
излагање 

Слушање, 
посматрање 

,опажање, 
 

Извођење  
демонстрационих 

огледа,разговара, 
објашњава, 
наводи 

 

 

 

 

 

 

 

биологија 

Уџбеник, 

Збирка, 

Динамом-

етар, 

Максвелов 
точак 

 

Усмено 
проверавање 

Домаћи 
задаци, 

Контролна 
вежба 

 

 

 

 

 

3.7.6. ХЕМИЈА: 
      

р.
б

р.
т

ем е

 

наставна тема 
 

активности  
 

активности 
 

коре- 
 

наставна  
начин праћења  и оце- 
њивања 



 ученика наставника лација средства 
 

1. 

 

 

Елементи , смеше 
, једињења – 
примери и 
дефиниције 

Усвајање 
знања, 
Слушање, 
Писање 

Демонстрира, 
Објашњава, 
Разговара са 
ученицима 

Историја, 
биологиј
а, физика 

Уџбеник, 
Збирка 
задатака 

Посматрање 

Праћење ангажовања ученика 

Продукти ученикових активности 

Белешке 

Домаћи задаци 

 

2. 

 

 

Структура атома , 
рачунање протона 
, електрона , 
неутрона , 
одређивање групе 
и периоде  
 

Баве се 
истраживачки
м радовима, 
праве паное 

Прати 
напредовање 

ученика, 
Помаже 
слабим 
ученицима 

Физика, 
биологиј
а 

Прибор 
лаборато
ријски, 
супстанц
е 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

 

3. 
 

Хемијске рекције 
, писање 
хемијских 
једначина , , 
хемијско 
израчунавање  

 

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

Физика, 
биологиј
а, 
математи
ка 

Прибор, 
супстанц
е,  
панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

 

4. 

Хемијско 
израчунавање , 
мол , моларна 
маса , количина 
супстанце  

 

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

Физика, 
биологиј
а, 
математи
ка 

Прибор, 
супстанц
е,  
панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 



 

5. 
 

Неметали , 
оксиди , 
киселине  , 
својства и 
примена  

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

Физика, 
биологиј
а, 
математи
ка 

Прибор, 
супстанц
е,  
панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

 

6. 

 

 

Соли , реакција 
неутрализације , 
физичка својства 
соли  

 

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

Физика, 
биологиј
а, 
математи
ка 

Прибор, 
супстанц
е,  
панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

 

7. 

 

Угљоводоници 
подела , својства  

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

Физика, 
биологиј
а, 
математи
ка 

Прибор, 
супстанц
е,  
панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

8.  

Органска 
једињења са 
кисеоником – 
киселине , естри 
, , алкохоли  
 

Цртају, 
слушају, 
изводе 
закључке 

Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

 

математи
ка 

 

панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 
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Биолошки вазна 

 Правилно 
објашњава 
појмове, 

 

математи
ка 

 

панои, 
слике, 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 



органска 
једињења  
 

изводи 
експеримента
лно, 
указује 

ИТ радне свеске, 
активности на часу 

 

10  

Органска 
једињења и 
хихова општа 
својства  

 Правилно 
објашњава 
појмове, 
изводи 
експеримента
лно, 
указује 

 

математи
ка 

 

панои, 
слике, 
ИТ 

Усмено, 
писмено, 
тестирање, 
радне свеске, 
активности на часу 

 

  

 3.7.7.ИСТОРИЈА: 

р.
бр

.т
ем

е 

 

наставна тема 

 

ук
уп

ан
 б

р.
 ч

ас
ов

а 

бр
. Ч

ас
ов

а 
об

ра
де

 

бр
.о

ст
ал

. т
ип

ов
а 

ч.
   

методе 

 

активности  

ученика 

 

активности 
наставника 

 

коре- 

лација 

 

наставна  

средства 

начин праћења 

  и оцењивања 

 

 

1. 

 

Основе 

проучавања прошлости 

Праисторија 

Стари Исток 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Математика 

Ликовна 
култура 

Географија 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Географска 
карта 

Историјска карта 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 
вежбање 

Раз са збирком за 



Античка Грчка 

Антички Рим 

 Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

Објашњава 

Упућује 

 

 

 завршни испит 

2. Основе проучавања 
прошлости 

Европа, Средоземље и 
српске земље у раном 
средњем веку 

Европа, Средоземље и 
српске земље у позном 
средњем веку 

Европа , свет и српске 
земље у новом веку 

(Предин. доба) 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

 

Математика 

Ликовна 
култура 

Географија 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Географска 
карта 

Историјска карта 

 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 
вежбање 

Раз са збирком за 
завршни испит 

3. 

 

ОСНОВЕ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Математика 

Ликовна 
култура 

Географија 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Географска 
карта 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 



ПОЧЕТКУ 

ИНДУСТРИЈСКОГ 
ДОБА 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА 

И НАРОД У ДРУГОЈ 
ПОЛОВИНИ 

XIX ВЕКА 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 
ДРЖАВА 

И НАРОД НА ПОЧЕТКУ 
XX ВЕКА 

 

 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Образлаже 

Дискутује 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

 

 

Историјска карта 

 

вежбање 

Раз са збирком за 
завршни испит 

4

4. 

ОСНОВЕ ПРОУЧАВАЊА 
ПРОШЛОСТИ 

ЕВРОПА, СВЕТ И 
СРПСКИ НАРОД У 
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 
РАТА 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

СВЕТ, ЕВРОПА И 
СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

1 0 1 Дијалошка 
метода 

Демонстарати
вна метода 

 

 

 

Описује 

Истражује 

Наводи 

Именује 

Разликује 

Описује 

Упоређује 

Регулише 
социјалне 
односе 

Излаже 
градиво 

Демонстрира 

Објашњава 

Упућује 

Математика 

Ликовна 
култура 

Географија 

ППТ- 

презентације 

Текст уџбеник 

Географска 
карта 

Историјска карта 

 

Анализа  резултата 
са пробног 
завршног испита 

Самоевалуација 

Попуњавањем 
материјала за 
вежбање 

Раз са збирком за 
завршни испит 



ХЛАДНОГ РАТА 

СВЕТ, ЕВРОПА, 
СРПСКA ДРЖАВА И 
НАРОД У 
САВРЕМ.ПРОЦЕСИМА 

Образлаже 

Дискутује 

 

 

 

-  

 

План подршке за ученике осмог разреда огледа се кроз рад на редовној настави, допунској настави и на часовима одељењског 
старешине ( ученик-ученик) као и рад са педагошким асистентом.   

3.7.ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ  

Такмичење млађих ученика се реализује из математике у 3. и 4. разреду и у свим старијим разредима, из српског 
језика, физике од 6. до 8.разреда, историје, бологије, географије од 5. до 8.разреда, страног језика у 8.разреду,  само 
за ученике који су показали изузетне резултате. 

План рада за такмичење се одвија у склопу ПЛАНА РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ. 

 

 

3.8.ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ/РАЗРЕДНОГ ИСПИТА 

 

Припремна настава ће се организовати за ученике који на крају наставне године покажу недовољан успех из једног 
или два предмета.. Припремна настава за ученике који полажу поправни испит биће организована према календару 
рада у трајању од пет дана по два часа, а према посебном распореду.  



Припремна настава се одржава и за ученике који су упућени на разредни испит из страног језика и због великог броја 
изостанака.  
 

3.9.ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  
  

ЦИЉ:  
Програм рада одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице.  
ЗАДАЦИ:  
Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења 
ученика.  
Важна област моралног развоја је васпитање ученика за правилан однос међу половима, за ставрање културних, 
радних и моралних навика.  
упознаје ученике са правилима школског живота и рада и помаже им да својим понашањем не нарушавају већ 
уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања.  
указује на чување школске имовине и утиче на формирање навика чувања материјалних добара школе.  помаже да 
ученици заузимају критички однос премa ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и настоји да 
код ученика формира позитиван став према другим ученицима, одраслима и имовини. На тај начин одељењски 
старешина активно утиче на формирање моралних ставова и уверења код ученика.  
У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом настоји да се кроз све наставне и и ваннаставне 
активности код ученика развија тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног односа 
према раду . Улога одељењског старешине у остваривању задатака физичког и естетског васпитања огледа се у 
формирању културно -хигијенских и здравствених навика ученика.  
Упућује ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора, учионице, кабинета, лабораторије и 
других школских просторија.  
Естетска осећања својих ученика одељењски старешина развија почев од навикавања ученика на изглед учионице и 
простора у којима живе и раде, развијања смисла за укусно одевање, па све до организоване посете музејима, 



галеријама и другим културним институцијама које пружају посебне могућности за неговање естетских осећања и 
доживљаја.  
У формирању одељењске заједнице одељењски старешина свијим ставовима, односима и схватањима ствара повољну 
атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива.  
 

 Фонд часова за рад одељењског старешине утврђен је Правилником о норми часова непосредног рада са 
ученицима и структури радних обавеза наставника и стручних сарадника  у основној школи.  
 

 На основу следећег предлога програма рада, одељењске старешине ће сачинити сопствене планове рада који су 
саставни део Школског програма за сваки разред  и  саставни део годишњег програма рада.  
 

Одељенски старешина је обавезан да за сваки месец планира следеће садржаје: 1. Часове одељенског старешине 2. 

Индивидуалне разговоре са родитељима 3. Вођење педагошке документације и прописане евиденције 4. Остале 
садржаје- треба распоредити по месецима у зависности од других планова и програма:нпр. плана екскурзија, 
програма друштвено корисног рада, програма одељенског већа, Родитељске састанке, рад са групом ученика (у циљу 
васпитног деловања на ученике са сродним проблемима) , индивидуални рад са ученицима,припрема и учешће у раду 
Одељенског већа, Годишњи план рада школе, организација екскурзија, организација посета позоришту, биоскопу… , 
уређење учионице, сакупљачке акције, хуманитарне акције и остали садржаји.  

 

 

 

 

 



4.ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ ПОДРШКЕ У УЧЕЊУ 

(Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и 
вредновање, Сл.гласник РС, бр.74/2018.).  
 

За ученике који имају тешкоће у учењу, или сметње у развоју, или инвалидитет,  услед социјалне ускраћености,  и 
других разлога,остварују право на прилагођен начин образовања. Школа свим ученицима којима је  потребна додатна 
подршка у образовању и васпитању,  обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 
индивидуални план. (чл. 5.Предлог за утврђивање права на ИОП) 
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно-

васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.  
 

Уколико мере индивидуализације наставе  не дају очекиване  резултате, школа мора да приступи изради 
индивидуалног образовног плана . Индивидуални образовни план у установи доноси се на предлог стручног Тима за 
инклузивно образовање. Индивидуални планови налазе се у документацији школе.  
При планирању свог рада у одељењу, наставник усклађује свој план са образовним планом ученика.  
Родитељ,односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.  
У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним 
годинама на почетку сваког полугодишта.  
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник.  
Нивои подрше у образовном процесу:  
- индивидуализација – коју не мора да прати писани документ  
- ИОП са прилагођеним програмом – прилагођавање метода, материјала, простора, услова  
- ИОП – са измењеним програмом - редукованим  
 



ИОП - прави се за свако дете за које се може претпоставити да има посебне образовне потребе, за свако дете које из 
било ког разлога, не показује очекиван, типичан напредак у школи, образовни и социјални. Разлози за нетипично 
функционисање могу бити стални (снижене способности, губитак вида) или привремени (говорне тешкоће, тешкоће у 
образовању). 

Индивидуални образовни план је писани документ који садржи циљ образовно-васпитног рада, односно промену која 
додатном подршком треба да се достигне - шта је то што дете треба да научи у наредном периоду, као и активности 
које треба да доведу до те промене - шта је то што ће се тачно са дететом радити. У ИОП-у се прецизно наводе 
и особе које ће детету пружати додатну подршку, као и временски рокови. 

ИОП може да се донесе за део или област у оквиру једног предмета, један предмет, групу предмета или за све 
предмете, као и за ваннаставне активности. 
Сви ИОП-и који ће се, ако буде потребе, радити у наредном четворогодишњем периоду саставни су део овог 
документа, и усвајаће се као анекси. 
Рад и напредак ученика се прати најпре на три месеца, а затим и по полугодишту и на тај начин се коригује рад са 
учеником. 
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања ученика, а 
посебно:  

атну подршку,  
- васпитног рада ,  

едине или за све предмете са образложењем за 
одступање од посебних стандарда,  

подршком,  
–приступ прилагођен врсти сметње.  

 



4.1Акциони план за инклузивно образовање   

Активности  Носиоци активности   Време реализације  
 

1. Израда акционог плана и 
усвајање  
 

Тим за инклузивно образовање   

 

октобар  

    

 

2. Информисање Педагошког 
колегијума о садржају 
акционог плана  
 

Тим за инклузивно образовање   

 

октобар  

    

 

3. Анализа имплементације 
законских одредби у вези са 
имплементацијом инклузивног 
образовања  
 

Тим за инклузивно образовање   

 

септембар  

 

4. Информисање Наставничког 
већа о циљевима инклузивног  
образовања 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

септембар  

 

 

 

 

   

5. Информисање Школског 
одбора о циљевима 
инклузивног образовања  

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

октобар  

     



 

6. Информисање Савета 
родитеља о циљевима 
инклузивног образовања  

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

септембар  

     

 

7. Информисање Ученичког 
парламента о циљевима 
инклузивног образовања  
 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

септембар  

 

8. Анализа ситуације и 
прикупљање података о деци  
 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

Током школске 
године  

 

9. Израда педагошких 
профила деце  
 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање, разредне 
старешине и родитељи  

 

 

 

Током школске 
године  



 

10. Израда Оперативног плана 
рада стручног тима за 
инклузију  
 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање, разредне 
старешине и родитељи  

 

 

 

Током школске 
године  

     

 

11. Коришћење различитих 
извора, разних средстава и 
стручне литературе  
 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање и разредне 
старешине  

 

 

 

Током школске 
године  

 

12. Ревизије ИОП-а школског 
тима на три месеца  
 

 

 

 

 

 

Тим за инклузивно 
образовање  

 

 

Током школске 
године  

 

13. Стручно усавршавање 
наставника  

Разредне старешине   Током школске 
године  

    

 

14. Разрада стратегија подршке 
и детаљног плана активности 
за поједине области-предмете  
 

Тим за инклузивно образовање 
и разредне старешине  

 

 

 

Током школске 
године  

    



 

15. Усвајање Индивидуалног 
образовног плана за ученике  
 

Тим за инклузивно образовање, 
разредне старешине и 
Педагошки колегијум  

 

 

 

 

Током школске 
године  

    

 

16. Индивидуални родитељски 
састанци  
 

Разредене старешине и 
родитељи  

 

 

Током школске  

    

 

17. Вођење евиденције о 
напредовању ученика са 
посебним потребама  
 

Разредне старешине   Током школске 
године  

    

 

18. Успостављање сарадње са 
тимовима за инклузивно 
образовање у граду  
 

Тим за инклузивно образовање   

 

Током школске 
године  

 

19. Сарадња са дефектолозима  
 

Тим за инклузивно образовање 
и разредне старешине  

 

 

 

Током школске 
године  

 

20. Праћење спровођења 
ИОП-а за ученике  

Тим за инклузивно образовање   

 

Током школске 
године  

    

 

21. Анализа успешности ИОП-

а и задатих циљева  
 

Тим за инклузивно образовање   

 

новембар, јануар, 
април, јун  

 



 5.1.“Обогаћени једносменски рад школе” 

Школа је укључена у пројекат обогаћеног једносменског рада школе, који ће се реализовати  од сепетембра текуће 
школске године.      

 Основна идеја пројекта је да ученици након завршене редовне наставе и школских активности буду у могућности да 
време након наставе проводе у школи на конструктиван начин.  Програми и активности након редовне наставе су у 
складу са школским планом и програмом и представљају начин да се он додатно обогати новим садржајима.   

Ученицима је понуђено укупно 13 различитих модела активности у складу са интересовањима процењеним 
прелиминарним анкетирањем. Највише интересовања су показали за спорт, језике, уметност и подршку у учењу у 
различитим областима. 

Понуђени програми и активности су изабране на основу  могућности школе да их реализује, услова које прописује 
Министарство и интересовања родитеља и ученика. 

Биће и активности које помажу развој деце кроз спорт и уметност, у складу са препорукама Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја. 

 

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 2021/22.  
ОШ „Јован Цвијић“- Београд- Палилула 

Модел/активност Особа задужена за 
реализацију 

Време одржавања активности Број пријављених ученика 

Подршка у учењу за млађе разреде Ивана Давинић среда   13:30-14:30(1.и 2.раз.) 
среда   14:30-15:30(3.и 4.раз.) 

33 (две групе 16+17) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредне руке Гордана Милoвац 

 

уторак13:30-14:30 20 

Дечије игре среда 15:30-16:30 20 

Уметничка радионице  
(израда корисних предмета, луткарство) 
за ученике  
1.- 4. разреда 

Тамара Рашић понедељак 13:30-15:30 25 

Ритмичке игре уторак                  14:30-15:30 16 

Спорт Сања Улман петак               14:30 - 15:30          50 (две мање групе) 

Млади математичари Александра Јаковљевић четвртак  
13:30-15:30 

18 

Занимљива наука (физика и хемија) МирјанаИлић четвртак         13:30-14:30 16 

Маштаоница (драмска радионица) МаринаЈанковић среда          13:30-14:30 16 

Дигитална писменост 

 

МиленаМиленковић петак  13:30-14:30 (5.-8.разреда) 
           14:30-15:30 (1.-4. разреда) 

35 (15 + 20) 

Млади биолози Ивана Мартинов среда 13:30-14:30 15 

Примењене уметничке радионице 

за ученике од 5. – 8. разреда 

Вук Перић понедељак  
13:30-14:30 

уторак  
13:30-14:30 

19 

Учионица за све Светлана Илић четвртак        13:30-14:30        16 

Правимо вртове ТатјанаЂорђевић четвртак       14:30 - 15:30          16 



5.2.Aктивности у оквиру обогаћеног једносменског рада  
Назив активности: Ритмичке игре 

Циљ активности: Савладавање контролисања покрета и изражавања кроз музику и игру.Развијање фине моторике, 
прецизности, уредности, креативности, маште, сарадње, а пре свега да буду задовољни и испуњени. Ова активност 
треба да буде опуштајућа за ученике, да их растерећују и да они са нестрпљењем очекују следећи час и нове радове. 

месец Тема активности 
Број 
сати 

Активност Напомена 

IX, 

X 

 

Изражавање покретом уз 
музику 

8 - припрема простора за рад 

- одабир музике 

- гледање покрета  
- извођење покрета уз музику  

 

XI, 

XII, 

IV 
Елементи балета, хип 
хопа, плесова...  

8 - припрема музике 

- учење корака 

- вежбање и спајање у целину 

- прављење мањих група за 
игру 

 

 

XI, 

I, II 
 

Језик кроз музику и 
покрет 

8 - припрема материјала за рад 

- читање и вежбање изговора 

- смишљање и извођење 
покрета кроз музику  

- склапање музике, речи и 
покрета у тачку за извођење  

- увежбавање тачке  

 

III, 

V Усвајање кореографије 

8 -гледање кореографије(паметна 
табла и пројектор) и упознавање са 
новим покретима 

 



 -припремање  
 -учење покрета 

- спајање покрета у кореографију 

XII, 

IV, 

VI 

Презентација  
 

4 

-приказивање наученог кроз 
извођење тачака на приредбама 

 

Очекивани исходи: Овом врстом активности се очекује од ученика да науче да користе разне технике изражавања кроз 
покрет и музику, да раде са задовољством и растерећењем, да добију мотивацију за учење. Посебно је важно да 
ученици кроз ову активност савладају страх од јавног наступа. Радом у овим радионицама, ученици стичу 
самопоуздање и вештине говора и покрета, слободу у изражавању мисли музиком , покретом и изразом.Радом у овим 
радионицама, ученици стичу самопоуздање и вештине, друже се са другом децом и да уживају у томе. Научиће да 
помажу једни другима да осећају радост када успеју у нечему што нису знали. На овим радионицама ученици треба да 
се забаве и да буду мотивисани за даљи рад.  

Уметничке радионице (уређивање школског окружења,израда корисних предмета, лута и луткарско позориште) 
Циљ активности: Развијање говорног умећа кроз игру, покрет и драматизацију. Развијање прецизности, уредности, 
креативности, маште, сарадње,самосталности.Развијање иницијативе, презентација рада. Ова активност треба да буде 
опуштајућа за ученике, да их растерећују и да они са нестрпљењем очекују следећи час и нове радове. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
месец Тема активности Број сати Активност Напомена 

IX, 

X, 

XI 

 

Уређивање школског 
окружења 

 

 

22 - припрема материјала за рад 

- припрема зидова 

- бојење зидова и стварање 
слика 

- уређивање простора 

- рад на осликавању, прављењу 
додатака  

Сарадња са сродним 
активностима 
једносменског рада – 
Вредне руке 

XII, 

IV 

Новогодишњи и 
ускршњи 

украси 

10 - исцртавање материјала 

- исецање нацртаних облика 

-склапање и лепљење 

-лакирање и украшавање 

 

 

I,II Квилинг техника 8 - припрема материјала за рад 

- израда шаблона 

- исецање, савијање помоћу 
алата и лепљење 

- савладавање технике кроз 
прављење ситних делова  

- гледање урађених модела   
( паметна табла и пројектор, готови 
примерци) 

- поступна израда  
 

-  



II, Израда украсних рамова 6 -прављење рамова од дрвета, гипса 

-прављење украса од вуне, конца, 
папира, перли, трака 

-лепљење украса на рамове 

-лакирање 

-  

III, 

V 
 

Језик кроз драматизацију 
и покрет лутака 

22 - избор текстова 

- гледање луткарске 
представе(паметна табла, 
пројектор) 

- прављење лутака 

- припрема изговора 

- вежбање дикције 

- спајање покрета, језика и речи 
кроз покретање лутака 

- спремање јеног текста кроз 
драматизацију и покрет лутака 

 

X, I, 

VI 
Презентација  4 - презентација рада кроз тачке 

на приредбама 

 

 

Очекивани исходи:Самосталност и сараднички однос у раду, развијање говорног апарата, културе и понашања, 
отвореност ка новим сазнањима. Овом врстом активности се очекује од ученика да науче да користе разне технике 
изговарања реч кроз покрет и драматизацију, да раде са задовољством и растерећењем, да добију мотивацију за 
учење. Посебно је важно да ученици кроз ову активност савладају страх од јавног наступа. Кроз уређивање школског 
простора развијаће вештине разних заната, предузетништво, сналажење у окружењу и упознавање разни 
занимања.Радом у овим радионицама, ученици стичу самопоуздање и вештине говора и покрета, слободу у изражавању 



мисли покретом и изразом. Научиће да помажу једни другима да осећају радост када успеју у нечему што нису знали. 
На овим радионицама ученици треба да се забаве и да буду мотивисани за даљи рад. 

Назив активности: Подршка у учењу 1-2. разред 

Циљ активности: Ученици уче како да уче: -развијање техника учења,развијање способности самоучења, развијање 
сарадње и тимског рада ,стицање и допуњавање занања из наставних предмета, подршка у раду  

 
месец Тема активности Број сати Активност Напомена                            Током

 целе године
 

Српски језик:   Развијање компетенције учење 
учења. 

 5 Језик 

 5 Књижевност 

 5 Језичка култура 

Математика: 4 Мерење и мере 

 3 Положај, величина и облик предмета  

 7 Скуп природних бројева 

 1 Геометријски облици и односи међу њима 

Свет око нас: 1 Човек ствара 

 1 Разноврсност природе 

 1 Породични дом, школа 

 1 Здравље и безбедност 

 2 Оријентација у простору и времену 

 



Очекивани исходи: 

Српски језик:  – пише реченице по диктату примењуjући основна правописна правила;  
– гласно чита, правилно и са разумевањем;  
– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;  

– пронађе информациjе експлицитно изнете у тексту 

– учтиво учествуjе у вођеном и слободном разговору;  

– обликуjе усмену поруку служећи се одговараjућим речима;  

– усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљаjима;  

– усмено описуjе ствари из непосредног окружења;  

– бира и користи одговараjуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;  

– напамет говори краће књижевне текстове;  

– учествуjе у сценском извођењу текста;  

Математика: - одреди међусобни положаj предмета и бића и њихов положаj у односу на тло;  

- упореди предмете и бића по величини;  

-препознаје геометријска тела и фигуре  

-користи и препознаје мере за дужину, масу, време,  

- рачуна површину, обим фигура  

- зна рачунске операције и правила  

- рачуна кроз бројевне изразе, решава текстуалне задатке 

Свет око нас: - препознаје и изразава осећања  
Поштује правила понашања,  
Разликује живу и неживу приросу- станишта, заједнице 

Схвата повезаност окружења 

Поштује околину и чува је 

- повезуjе резултате учења и рада са уложеним трудом.  
 



 

Назив активности: Подршка у учењу 3. - 4. разред 

Циљ активности: Ученици уче како да уче: -развијање техника учења,развијање способности самоучења, развијање 
сарадње и тимског рада , стицање и допуњавање занања из наставних предмета ,подршка у раду  
 

месец Тема активности Број сати Активност Напомена                            Током
 целе године

 

Српски језик:   Развијање компетенције учење 
учења. 
Број сати је склон промени, у 
зависности од индивидуалних 
потреба ученика. 

 5 -Језик 

 5 -Књижевност 

 5 -Језичка култура 

Математика:   

 6 Скуп природних бројева 

 6 Геометријски облици и односи међу њима 

 3 Мерење и мере 

Природа и друштво 1 Моја домовина део света 

 1 Сусрет са природом 

 1 Истражујемо природне појаве 

 1 Рад, енергија, производња и потрошња 

 2 Осврт уназад- прошлост 

 

 

 



 

Очекивани исходи: 

Српски језик:  – пише реченице по диктату примењуjући основна правописна правила;  
– гласно чита, правилно и са разумевањем;  
– тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;  

– пронађе информациjе експлицитно изнете у тексту 

– учтиво учествуjе у вођеном и слободном разговору;  

– обликуjе усмену поруку служећи се одговараjућим речима;  

– усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљаjима;  

– усмено описуjе ствари из непосредног окружења;  

– бира и користи одговараjуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;  

– напамет говори краће књижевне текстове;  

– учествуjе у сценском извођењу текста;  

Математика:  

-препознаје геометријска тела и фигуре  

-користи и препознаје мере за дужину, масу, време,  

- рачуна површину, обим фигура  

- зна рачунске операције и правила  

- рачуна кроз бројевне изразе, решава текстуалне задатке 

Природа и друштво: - препознаје и изразава осећања  

Поштује правила понашања,  

Разликује живу и неживу природу- станишта, заједнице 

Схвата повезаност окружења 

Поштује околину и чува је 

- повезуjе резултате учења и рада са уложеним трудом 



-Уочава и именује природно- географске одлике Србије 

- уочава узрочно-последичне везе ликова и  догађаја у прошлости. 

 

Назив активности: Вредне руке 

Циљ активности: Да допринесе  развоју личности ученика, развоју моторичких способности и њихову примену у аодневном 
животу  

месец Тема активности Број сати Активност Напомена 

09. Формирање групе и 
договор о раду   

1 Договарамо се шта ћемо радити   

09-

06. 
Украшавање хола школе   
едукативним садржајем  

10 Проналажење жељених 
садржаја,исписивање 
осмишљавање,резање,лепљење... 

 

09-

06. Правимо друштвене игре 

10 Осмишљавање друштвених 
игара,идеје за реализацију и 
прављење 

 

09-

06. 
Припрема и презентација  3 Постављање едукативних садржаја и 

презентација друштвених игара 

 

09-

06. 
Шивење 

6 Учимо ушивање и пришивање  

09-

06. 

Вез 6 Веземо на платну  

     

Очекивани исходи: 
По завршетку актибности ученик ће бити у стању да:  



-комбинује усвојене моторичке вештине 

- сарађује у групи 

- изнесе своје и прихвати туђе мишљење 

- пружи помоћ и подршку другим учесницима у актиности 

-везе једноставне облике на платну 

- користи иглу и конац за једноставно ушивање  
- стечено знање примени у свакодневном животу 

 

Назив активности: Дечје игре 
Циљ активности:     - да ученици развију свест о томе да вежбањем  доприносе правилном расту и развоју 

 
месец Тема активности Број сати Активност Напомена             Током

 целе године
-среда од 15,30

-

16
,3

0
 

 1 Договор о раду Број сати је склон промени, у 
зависности од индивидуалних 
потреба ученика. 
 

 

 
6 Елементарне игре(лоптом,поскоци,трчање) 

 
8 Полигон 

 
4 Заборављене игре 

 
4 Предлажем своју игру 

 10 Штафетне игре 

 

3 У здравом телу, здрав дух(вежбе 
обликовања) 

  
 

  
 

 
  

 



 

Очекивани исходи: 
По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  
-изведе различите врсте кретања  
-комбинује усвојене моторичке вештине 

- успостави правилно држање тела; 
- сарађује у групи 

- изнесе своје и прихвати туђе мишљење 

- пружи помоћ и подршку другим учесницима у актиности 

- научити нове игру 

- осмислити самостално игру и научити друге  
- развијање сарадње и тимског рада 

Маштаоница – драмска радионица 

Назив активности: Јачање културе говора кроз драмске радионице 

Циљ активности: Јачање говорне културе, јачање и развијање самопоуздања, развијање стваралачких способности и 
креативних потенцијала ученика, развијање предузетничких способности. 

 
месец Тема активности 

Број 
часова 

Активност Напомена 



СЕПТЕМБАР 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Аспекти драмског и 
позоришног рада, 
драматизација текста 

 

 

 

Артикулација и 
динамика говора 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

Упознавање ученика са свим 
аспектима драмског и позоришног 
рада;  
Правилан изговор свих гласова; 
Прилагођавање брзине говора 
садржају који се износи; 
Пантомима; 
Телом одглумити неку ситуацију 
а остали ученици погађају 

Вежбе за ослобађање (која сам 
животиња,који имструмент,које 
занимање); 
Костим и сценографија. 

 

 ДЕЦЕМБАР 

 

 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

 
Импровизација књижевних 
дела 

5 

 

1                

3 

 

Драматизација приповедака, 
романа и песама по избору 
ученика 

Интервју са књижевним јунацима 

Једно исто књ.дело представити 
на више начина – као продавац 
новина,као полтичар, као новинар. 
Осмишљавање спота на задату 
песму 

Променити детаљ у књ.делу и 
одглумити га 

 

МАРТ Посета установи културе 
5 Одлазак у биоскоп или 

позориште. 
 



АПРИЛ 

Концентрација, опажање,  
машта 

3 Игра меморије 

Бројање са изостављањем 
одређених бројева 

Игра аутобус 

Читање текста уз ометање другова 

Гледање слике и памћење детаља 

Настављање речи на последње 
слово 

 

 

 

 

 

МАЈ 

 

ЈУН 

Организовање и извођење 
позоришне представе у 
школи 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

Пробе представе 

Прављење реклама 

Прављење плаката 

Прављење костима 

Премијера представе 

 

 

Очекивани исходи: 

 Ученик је у стању да: развија имагинацијски богате асоцијације на основу тема и мотива књижевних дела; развија и 
богати свој речник ради прецизнијег изражавања, невербално комуницира, напамет говори одабране књижевне 
текстове или одломке; користи различите облике казивања: дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 1. и 3. 
лицу; промени тачку гледишта, неометано изводи позоришну представу пред публиком 

Назив модела: Млади математичари -Подршка у учењу-математика 5.-.8. разреда 

Циљ активности:Проширивање и продубљивање стеченог знања из математике ( по нивоима ) 



месе
ц Тема активности 

Број 
сати 

Активност Напомена 

IX -Бројеви и операције са 
њима 

-Геометрија 

4 -Изрази 

-Сличност троуглова 

-Питагорина теорема 

Планирано време које је 
предвиђено за дате теме 
може да се мења у 
зависности од потребе 
ученика 

 

 

Подршка у учењу из 
математике се односи на 
ученике од петог до осмог 
разреда 

 

 

X 

-Бројеви и операције са 
њима 

-Геометрија 

-Алгебра и функције 

5 -Изрази 

-Дељивост 

-Питагорина теорема 

-Троугао 

-Једначине и неједначине 

-Скуповне операције 

XI 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

4 -Геометријски објекти 

-Једначине и неједначине 

-Операције са степенима 

-Призма 

XII 

-Бројеви и операције са 
њима 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

4 -Изрази 

-Линеарна функција 

-Полиноми 

-Многоугао 

-Основни појмови геометрије 

-Угао 

I-II -Бројеви и операције са 
њима 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

-Обрада података 

2+4 -Изрази 

-Пирамида 

-Четвороугао 

-Средња вредност и медијана 

-Дијаграми 

 



III 
-Бројеви и операције са 
њима 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

4 -Изрази 

-Полиноми 

-Круг 

-Системи 

-Једначине и неједначине 

IV Бројеви и операције са 
њима 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

-Мерење 

-Обрада података 

4 -Изрази 

-Ваљак 

-Купа 

-Пропорције 

-Дијаграми 

V-VI 

-Бројеви и операције са 
њима 

-Алгебра и функције 

-Геометрија 

-Мерење 

-Обрада података 

4+2 -Изрази 

-Купа 

-Лопта 

-Дијаграми 

-Примена пропорцијалности 

-Једначине и неједначине 

-Површине равних фигура 

-Проценти 

-Осна симетрија 

-Аритметичка средина 

 

Очекивани исходи: 
Ученик ће бити у стању да: 
-примени стечена знања о природним, целим, рационалним и реалним бројевима, њихово записивање на различите 
начине и упоређивање 



-израчуна вредности одговарајућих бројевних израза 

-реши линеарне једначине и неједначине са једном непознатом 

- реши систем линеарних једначина 

-црта график линеарне функције и графички интрпретира њена својства 

-сабира и одузима полиноме, оперише са степенима 

-примењује формуле за квадрат бинома и разлику квадрата, увежбано трансформише aлгебарске изразе и своди их на 
најједноставнији облик 

-решава проблеме из свакодневног живота користећи бројевни израз, линеарну једначину, неједначину или системе 
линеарних једначина 

-упореди, сабере и одузме углове конструктивно и рачунски 

-израчуна унутрашње углове у троуглу и четвороуглу и одреди однос страница и углова у троуглу 

-примењује основна својства троугла и четвороугла  
-израчуна обим и површину троугла и четвороугла 

-примени Питагорину теорему 

-израчуна површину и запремину призме, пирамиде, ваљка, купе и лопте 

-примени Талесову теорему 

-израчуна површину и обим круга, дужину кружног прстена, површину кружног исечка и површину прстена 

-користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова 

-претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 

-користи различите апоене новца 

-претвори износ једне валуте у другу 

-дату величину искаже приближном вредношћу 

-одреди проценат дате величине 

-примени аритметичку средину датиха бројева 

-изражава положај објекта сврставајући их у врсте или колоне, одреди положај тачке у координатном систему 

-идентификује осносиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије 

-податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 



-тумачи дијаграме и табеле  
-обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички 

-одреди медијану 

-примени процентни рачун у једноставним ( сложеним ) реалним ситуацијама 
 

Назив модела: Примењене ликовне радионице 

Циљ активности: Циљ је да ученици и наставници  осмисле едукативне паное или слике који ће ученицима 
послужити за понављање садржаја више предмета одједном (корелација), уређење простора у коме бораве ученици. 

Планиране активности ликовне радионице биће усмерене предстојећем јубилеју, обележавања стогодишњице рада 
школе 2023 године, у сусрет јубилеју у плану је више различитих садржаја и активности, уређење школе  и школског 
простора, израда више зидних слика - мурала, паноа са пригодним мотивима, у вези са настанком школе, самог лика и 
дела географа Јована Цвијића као и крајем града у коме се школа налази, Старе Карабурме. Такође у активности ће 
бити и укључена обнова (рестаурација) зидне слике са ликом Јована Цвијића рад академског сликара Ненада Грбића.  

Израда и припрема изложбе ученичких радова са горе поменутом тематиком. 

У складу са упутствима и одредбама Министарства просвете за нову школску годину,  радионица планира посете 
ученика у неколико културних установа, музеја и галерија,  у плану је посета Народном музеју Србије у Београду, 
затим, збирци Етнолошког музеја у Београду, Кући легату Јована Цвијића, Ботаничкој башти Јевремовац, Легату 
Петра Добровића. 

Посете ће бити реализоване уколико то услови и мере предострожности буду дозвољавале у складу са одредбама 
министарства а у односу на тренутну епидемиолошку ситуација. У случају да не постоји могућност посете горе 
наведеним институцијама, ученици ће на посредан начин у оквиру радионице бити упознати са садржајем и 
функцијом поменутих институција. 



Очекивани исходи: 
Ученици ће : 
- да осмисле како ће реализовати одређену тему 

-практично представити неки садржај 
 -развијати естетичке компетенције и развијати креативност 

-развијати компетенцију за  учење јер ће повезивати  научено, раздвајаће битно од небитног 

-развијаће вештине међусобне комуникације у групи 

- преобликовати ће предмете за рециклажу дајући му нову употребну вредност 

-комбиновати  ритам, линије и облика стварајући оригиналне орнаменте за одређену намену 

-насликати  реалне облике у простору самостално мешајући боје даби добила жењени тон 

- тумачити једноставне визуелне информације 

- умеће да објасни зашто је наслеђе културе важно 

- сагледати значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту 

- разликовати споменике различитих епоха,са посебним освртом на оне у локалној средини 

-учествовати у организацији  и спровођењу заједничких школских активности везаних за развој културе сећања 

 

Назив активности: Занимљива наука - подршка у учењу физике и хемије  

 

Циљ активности: циљ активности је да деца научено са часа практично знају да примене у лабораторији  
И примерима у свакодневном животу  
 

месе
ц 

Тема активности 

 

Број 
сати 

Активност Напомена 



09.    

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА 
ЕЛЕМЕНАТА, 

ЈЕДИЊЕЊА И СМЕША 
/чиста супстанца или 

смеша? 

 

 

1 Ученици решавају асоцијације. 
После сваког отвореног решења 
наставник даје детаљније 
објашњење о својствима и примени 
одређеног елемента, једињења или 
смеше. 
Корак 4. Ученици преписују садржај 
с табле или пројектора у своје 
свеске 

 

 

Ученици  шестог ,  седмог 
и осмог разреда и 
наставник хемије  и 
физике , кабинет хемије 

10.  Брзина кретања  , пројекат  
Најбрже животиње  
 

 

1  

Ученици добијају текст : Најбрже 
животиње , сазнају колике су им 
брзине , вежбају претварање 
јединице за брзину   

 

Ученици  шестог ,  седмог 
и осмог разреда и 
наставник хемије  и 
физике , кабинет хемије  

11. Њутнови закони механике 
примењени на надуван 
гумени балон,  принцип 
лета ракете , на 
наелектрисане честице  

1 Ученици добијају текст у књизи , са 
Њутновим законима , решавају 
примере , зататке , посматрају 
демонстрационе огледе 

 

Ученици  шестог ,  седмог 
и осмог разреда и 
наставник хемије  и 
физике , кабинет хемије 

12. 

Свет око нас повезан 
атомима и молекулима- 

тип хемијске везе 

1 папирићи с појмовима и формулама 
супстанци које ученици извлаче: 

 

метал–неметал, неметал–неметал, 
заједнички електронски пар, 
електронегативност, поларна, 

 

 

Ученици  шестог ,  седмог 
и осмог разреда и 
наставник хемије  и 
физике , кабинет хемије 



неполарна, једнострука веза, 
двострука веза, трострука веза,  NaCl, 
CaCl2, H2О, I2, Cl2, F2, Br2, N2, O2, H2, 

CaO, CO, CO2, HCl 

 

1. Осцилаторно и таласно 
ктетање на примеру 
математичког клатна  

1 Решавају кавлитативне и графичке 
задакте из осцилације и таласа  , на 
демонстарционом примеру објасни 
осциловање математичког клатна  

Ученици осмог разреда  

2.  Електрична струја  1 Решавају задатке , цртају струјно 
коло  

Ученици осмог разреда  

3. 

 Соли , базе и киселине 

Рекација неутрализације 

1 1. Извођење једноставних 
хемијских експеримената  

2. Доказиванје базне и киселе 
средине уз помоћ  лакмус 
хартије – индикатора 

Добијање соли помоћу реакције 
неутрализације , реакције између 
киселине и базе 

Ученици седмог и сомог 
разреда  

4. 

Физичка својства угљених 
хидрата / прерачунавање 
енергије из калорије у 
џул и обрнуто 

1  

Ученици посматрају узорке глукозе, 
сахарозе и скроба, испитују 
растворљивост у води и бензину и 
записују резултате у радном листу. 

 

Ученици осмог разреда  



 

5. Графичко представљање 
зависност брзине и пута 
од времена код РППК  

1 Решавају кавлитативне и графичке 
задакте 

Ученици седмог и сомог 
разреда  

6. Кретање тела под 
дејством силе Земљине 
теже  

1 Решавају кавлитативне и графичке 
задакте 

 

Очекивани исходи: 
По завршетку активности ученик ће бити у стању да:  
-комбинује усвојене моторичке вештине 

- сарађује у групи 

- стечено знање примени у свакодневном животу 

Ученик/-ца класификује супстанце из свакодневног живота на основу њихове сложености на елементе, једињења и 
смеше. 
Ученик/-ца на основну наведених својстава и практичне примене може да препозна елемент, једињење или смешу. 
 

Ученик/-ца на основну наведених својстава и практичне примене може да препозна елемент, једињење или смешу. 
Ученик/-ца зна на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, уме у једноставним огледима да испита 
својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, растворљивост) и да податке о супстанцама 
прикаже табеларно. 
Ученик уме да препозна врсту хемијске везе  на основу формуле  
Повезује физичке величине које описују осцилације и таласе  
Зна да примени Њутнове законе механике  
Уме да реши кавлитативне и графичке задакте из електричне струје , графичког представљања зависности брзине и 
пута од времена код РППК , кретање тела под дејством силе Земљине теже 

 



Назив активности: Сепак такрав спорт 
Циљ активности: Ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 
условима живота и рада ; развој здравствено-хигијенских навика ученика и њиховог активног односа према очувању и 
развоју здравља; спорт; развој; тимски рад 

месец Тема активности Број сати Активност Напомена 

9. и 
10. 

Увод у сепак такрав 7 пинповање  

10. и 
11. 

Одбијање 
3 одбијање стопалом о зид  

11. и 
12.  Додавање 

3 додавање у пару 

додавање у тројкама 

додавање у четворкама 

 

12. Сервис 
3 сервис ногом 

сервис ногом преко мреже 

 

1. 

2. 

3. 

5. 
Шут 

10 шут горњим делом стопала 

шут горњим делом стопала преко 
мреже 

шут табаном преко мреже 

волеј шут 

ролинг шут 

 

4. 

6. 

Игра 10 игра, сервис, блок, пријем лопте  

– примени једноставнe комплексе простих и општеприпремних вежби 

– изведе вежбе (разноврсна природна и изведена кретања) и користи их у спорту, рекреацији и различитим животним 
ситуацијама 



– упореди резултате тестирања са вредностима за свој узраст и сагледа сопствени моторички напредак 

– комбинује и користи достигнути ниво усвојене технике кретања у спорту и свакодневном животу 

– објасни својим речима сврху и значај вежбања 

– користи основну терминологију вежбања 

– поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским манифестацијама 

– примени мере безбедности током вежбања 

– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање 

– примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

– навија и бодри учеснике на такмичењима и решава конфликте на социјално прихватљив начин 

– користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-рекреативних 
активности 

– прихвати сопствену победу и пораз у складу са „ферплејом” 
– примењује научено у физичком и здравственом васпитању у ванредним ситуацијама 

– препозна лепоту покрета и кретања у физичком вежбању и спорту 

– направи план дневних активности 

 

Назив активности: Млади биолози 5- 8.разред 

Циљ активности:     - да ученици развију правилан однос према природи и живом свету, стекну знања везана за грађу 
тела, начин функционисања организма као и очувању здравља. 
 

месец Тема активности 
Број 
сати 

Активност Напомена 

            

Током
 

целе 
године
среда 

 1 Договор о раду Број сати је склон 
промени, у зависности од 
индивидуалних потреба 
ученика. 

 
7 Порекло и разноврсност живота 

 

7 Јединство грађе и функције као 
основа живота 



 
7 Наслеђивање и еволуција  

 
 

7 Живот у екосистему 

 7 Човек и здравље 

Очекивани исходи: 
По завршетку актибности ученик ће бити у стању да: 
- развије одговоран однос према живим бићима 

- схвати важност очувања здравља 

- стекне сазнања о настанку живих бића и њиховој грађи 

- научи да прикупља податке и сврстава у табелу  

- користи лабораторијски прибор 

- сарађује у групи 

- изнесе своје и прихвати туђе мишљење 

- пружи помоћ и подршку другим учесницима у активностима 
 

Назив модела: Диготална писменост 
Циљ активности:Ученик треба да стекне такав ниво знања и вештина да може самостално да обави основне радње са 
дигиталном информацијом важне за његову породицу, посао, друштвену средину или лични развој, као и да има 
развијен адекватан критички однос према информацијама и према средствима које користи да би дошао до њих 

месец Тема активности 
Број 
сати 

Активност Напомена 

септембар Рад са документима у 
радном окружењу 

  Електронски уређај, 
дигитални податак, рачунар, 
софтвер и хардвер 

 Делови рачунара и врсте 
рачунара 

 



 Укључивање рачунара, 
пријава на систем, безбедно 
искључивање 

 Руковање мишем 

Октобар   Отварање документа 

 Прелазак између прозора, 
употреба алата за приказ и 
затварање прозора 

 Покретање програма са 
подразумеване локације, 
затварање програма 

 Чување документа на 
подразумеваној локацији 

 Обележавање документа, 
структура имена документа 

 Брисање документа, корпа за 
отпатке 

 

Новембар 

Претрага података и 

комуникација на 
интернету 

  Шта је интернет, садржаји на 
интернету 

 Повезивање на интернет 

 Приступање интернет 
страници на основу интернет 
адресе, адресирање на 

 интернету 

 Основни упит за 
претраживање на интернету – 

 



постављање упита, тумачење 

 резултата, безбедно 
претраживање 

Децембар   Електронска пошта и 
интернет 

 Структура адресе е-поште 

 Приступање постојећем 
налогу електронске поште 

 Безбедно читање поруке 

 Одговарање на поруку, слање 
нове поруке 

 

Јануар 

Креирање текстуалног 
документа 

  Унос текста, избор језика за 
унос текста 

 Кретање кроз текст 

 Брисање, преписивање, 
исецање, пребацивање и 
копирање текста 

 

Фебруар Рад са документима у 
радном окружењу 

  Одјава са система, поновно 
покретање система, 
присилно искључивање 

 система 

 Промена величине и 
позиције прозора 

 Креирање документа на 
подразумеваној локацији 

 

Март Претрага података и   Напредни упит за  



комуникација на 
интернету 

претраживање на интернету 

 Отварање придруженог 
документа поруке 

Креирање текстуалног 
документа 

  Подешавање величине, боје 
и облика текста 

 Поравнање текста 

 

Април 

Рад са документима у 
радном окружењу 

  Креирање фасцикле на 
подразумевној локацији - 
постављање, именовање, 

 организација 

 Размена података између 
спољне меморије и рачунара 

 Пренос података са оптичког 
медија на рачунар 

 Штампање документа 

 

Мај   Употреба скенера 

 Безбедно преузимање 
програма и датотеке са 
интернета 

 Штампање интернет странице 

 Прослеђивање поруке и 
слање поруке на више адреса 

 Придруживање документа 
поруци 

 Чување и брисање поруке 

 Прослеђивање поруке 

 



 Креирање безбедне лозинке 

 Штампање поруке 

 Претраживање и 
организација порука 

Јун Креирање текстуалног 
документа 

  Основно обликовање пасуса – 
поравнање, размак, 
нумерисање, набрајање 

 Основно обликовање 
странице – формат, 
оријентација, маргина 

 Креирање једноставне табеле 
у текстуалном документу 

 Унос слике у текстуални 
документ и подешавање њене 
величине и положаја 

 

Очекивани исходи: 
По завршетку ученик ће умети да: 
укључи рачунар, пријави се на систем и безбедно га искључи 

покреће програм и отвара фасциклу и документ са подразумеване локације 

користи алатке за приказ и затварање прозора 

сачува документ на подразумеваној локацији 

проналази информацију на интернету на основу кључне речи 

приступа интернет страници на основу адресе 

приступа налогу електронске поште, чита и шаље поруку и отвара 

придружени документ 

приступа унапред креираном налогу електронске поште, чита и шаље поруку 



бира језик за унос текста, уноси текст у текстуални документ, креће се крозњега и једноставно га уређује операцијама 
брисања, преписивања, исецања,копирања и лепљења 

штампа документ  
проналази информацију на интернету на основу кључне речи  
подешава величину, боју и облик текста и користи алат за поравнање текста 
 

Назив модела: ПРАВИМО ВРТОВЕ 

ЦИЉ  АКТИВНОСТИ : 
Циљ активности ове радионице је да се ангажују сви ресурси школе, како би се покренуо процес еколошке 
одговорности и свести, као и љубав према флори и фауни. Једнако је важна како код ученика, тако и код наставног 
особља. 
Кроз све акције, чланови радионице дају добар пример како се треба борити за очување живог света флоре и фауне и 
неговати све што нам природа несебично даје. 
У току године организујемо акције озелењавања, сађења биљака, формирање врта у циљу пријатнијег боравка у 
простору школе. 
Ученици здушно учествују у чишћењу дворишта, сађењу биљака, заливању... и са срећом и задовољством на лицу 
посматрају плодове свога рада. 
Развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу.  
 

Месе
ц 

Тема активности Број сати Активност Напомена 

IX Уређење и оплемењивање 
радне и животне околине 

4 формирање врта у циљу пријатнијег 
боравка у простору школе 

 



X Теренски рад: набавка, садња, 
узгој 

4 Садња јесењих биљака  

Прикупљање материјала, 
израда скица и идејног решења, 
приликом аранжирања, садње и 
организације врта 

 

 

 

 

 

Планирано време може да се 
мења у зависности од брзине 
израде радова 

XI Практични радови ученика, 
брига и нега... 

4 Сађење биљака из семена, расади; 

Пресађивање сезонских биљака 

XII Практични радови ученика, 
брига и нега... 

5 Нега врта и презентација рада у виду израде 
паноа;Израда продајних аранжмана 

I+II  Видео посете различитим 
институцијама – зоо-врт, 
ботаничка башта, акваријум,... 

5 Садња биљака, пролећница; нега и узгој 

III Практични радови ученика, 
брига и нега... 

5 Садња летњих биљака; нега и узгој 

Садња зачинског биља 

IV Практични радови ученика, 
брига и нега... 

4 Израда продајних аранжмана; 

Садња зачинског биља 

V+VI Квизови, такмичења, 
изложбе. 

5 Изложба и продаја младих биљака из нашег 
врта 

 

Очекивани исходи: Да деца упознају своје окружење и природу и развију способности за одговоран живот у њему; 
Развијање основних појмова о непосредном биљном окружењу; 
Развијање и запажања основних процеса у развоју биљног света, 
Развијање основних елемената логичког размишљања; 



Развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање света биљака; 
Оспособљавање за самостално проналажење информација; 
Развијање еколошке свести; 
Развијање одговорног односа према окружењу, као и интересовање и спремност за његово очување. 
 

 

6. ПРОГРАМИ ШКОЛЕ 

6.1.Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

1. Превентивни рад – улоге и задужења запослених и ученика 

 

Дежурни наставник: дежура у складу са распоредом дежурства, уочава и пријављује случај, покреће процес заштите 
детета, обавештава одељенског старешину, евидентира случај у књизи дежурства, сарађује са Тимом за заштиту од 
насиља, упознавање са одредбама Протокола. 

Одељенски старешина: уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах,,  учествује у процесу заштите, разговара са 
учесницима насиља, информише родитеље и сарађује са њима, прати ефекте предузметих мера, евидентира случај и води 
документацију. 

Предметни наставник: упознавање са одредбама Протокола, уочава случаје насиља и прекида одмах,, обавештава 
одељенског старешину. 



Стручни сарадници : уочава случај насиља, покреће процес заштите детета, реагује одмах, обавештава одељенског 
старешину, разговора са родитељима, пружа помоћ и подршку деци и наставницима, разматра случај и осмишља мере, 
евидентира случај, по потреби сарађује са стручним установама. 

Помоћно-техничко особље: дежура по распореду, прекида насиље, уочава и пријављује случај насиља директору, 
стручним сарадницима, дежурном наставнику. 

 Ученици – деца: уочавају случај насиља, траже помоћ одраслих, пријављују одељенском старешини, учествују у мерама 
заштите, консултују чланове Тима за заштиту од насиља. 

Тим за заштиту од насиља: предлаже, планира и израђује Програм заштите деце од насиља, укључује у Програм заштите 
деце, родитеље, наставнике и остале запослене школе, укључује у свој рад представнике ученичког парламента, сарађује 
са стручњацима других установа, планира и реализује обуку потребну за превенцију насиља, истражује појаве насиља 
међу децом, учествује у процени ризика и доношењу одлука у поступцима и процедурама у случајевима сумње или 
дешавања насиља, прикупља документацију, води евиденцију, обезбеђује заштиту података, прати и вреднује ефекте 
предузетих мера. 

Платформа „Чувам те“: национална платформа за превенцију насиља која укључује и децу. На овој платформи, ученици, 
родитељи и наставници ће моћи да пронађу све информације које се тичу врсте насиља и поступања у различитим 
ситуацијама. Посебно важан сегмент који се налази на платформи јесу онлајн обуке за ученике, родитеље и наставнике. 

2.Облици насиља 

         Под насиљем и злостављањем се подразумева сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства 
личности детета, ученика или запосленог. 



       Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко и социјално. Забрана насиља, злостављања и 
занемаривања у школи се односи на сваког: децу, ученике,родитеље ученика,  запосленог и трећа лица. 

        Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног повређивања 
детета, ученика или запосленог, физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

       Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и 
емоционалног здравља и достојанства детета или запослених. 

      Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете из групе вршњака и различитих облика 
социјалних активности, одвајањем од других, неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, 
изоловањем од заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 

     Осим ових облика насиља и злостављања постоје још и злоупотребе, сексуално насиље, експлоатација детета, 
електронско насиље, занемаривање и немарно поступање према детету. 

3. Интервентне активности 

       Циљ интервенције је да заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност, смањи ризик од понављања и да 
се ублаже или отклоне последице насиља и злостављања. 

        Кораци у интервенцији су: 

- сазнање о насиљу опажањем или добијањем информација да је насиље у току и  сумњом да се насиље дешава.  
-  прекидање и заустављање насиља и разврставање нивоа насиља. 
-  смиривање ситуације и обезбеђивања сигурности за дете.  
- Обавештавају се родитељи и предузимају хитне акције по потреби (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске 

помоћи, обавештавање полиције, Центра за социјални рад.) Уколико родитељ није доступан или његово 
обавештавање није у интересу детета, школа обавештава Центар за социјални рад. 



- консултације у школи које треба да допринесу разјашњавању околности, анализирању чињеница и предузимање 
одговарајућих мера и активности у циљу избегавања конфузије и некоординисаних акција. 

- предузимање мера и активности за све нивое насиља, израда оперативног плана заштите за конкретну ситуацију, а 
он зависи од врсте и тежине насилног чина, последица насиља, броја учесника и сл. 

- праћење ефеката предузетих мера и активности од стране Тима и директора школе. 
 

 4. Приступи за примену у раду са децом учесницима насиља 

            Општи приступи се односе на контролу непожељних понашања у групи тако што ученике подучавамо како да 
контролишу негативна осећања, примењених од стране наставника, стручних сарадника, Тима:  

 учење прихватљивих облика понашања и поступања уопште и у провоцирајућим ситуацијама  
 идентификовање узрока неприхватљивих облика понашања код ученика, а које се односе на породични притисак, 

притиске вршњака, недостатку животних вештина и сл. 
 вођење разговора са ученицима о свим ситуацијмама и темама битним за њих како би се повећала њихова 

критичност према сопственом понашању и промени негативних ставова везаних за нетолеранцију 
 охрабривање и подржавање развоја самопоуздања код ученика креирањем подржавајуће атмосфере 
 подстицање и награђивање напретка у промени понашања. 

             Специфични приступи у раду са ученицима односиће се на ублажавање сукоба разговором, медијацијом у 
превазилажењу конфликтних ситуација, коришћење хумора за смањење напетости и конструктивну комуникацију, 
одржавање физичке близине и праћење понашање ученика из близине када за то има повода (сумње, најаве, после 
конфликтна атмосфера). 

     Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања полази од става да се свако насиље над 
децом може спречити, тако да пред установу ставља задатак да креира климу у којој се: 

-учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности 

-не толерише насиље 



-не ћути у вези са насиљем 

-развија одговорност свих 

-сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање. 

Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

-мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика и 

-мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установама. 

                                        

                       МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

време Активност 

  IX -формирање Тима 

-Упознавање чланова Тима са Општим и Посебним протоколом за 
заштиту деце... 

   

 

  X 

-Упознавање свих запослених, ученика и родитеља са Посебним 
протоколом 

-Информисање и упознавање јавног мњења Школе са појмовима 
насиља, злостављања и занемаривања 

-Обележавање Дана ненасиља 



   XI -Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и 
поступака 

-Обележавање Дана толеранције 

 

X -    

VI 

-Израда паноа који ће информисати о основним одредбама 
Протокола 

-Израда плаката и паноа који информишу о различитим типовима 
насиља 

II -    

VI 

-Усвајање знања и практичних вештина везаних за заштиту од 
насиља                         

-Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља 

II-VI -Радионице за ученике о ненасилној комуникацији 

                         

МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

време Активност 

током 
године 

-Усклађено и доследно поступање по корацима- редоследу 
поступака у случају интервенције: 

     -процена нивоа ризика 

     -заустављање насиља 



     -заштитне мере 

     -информисање надлежних служби 

     -праћење ефеката предузетих мера          

током 
године 

-Сарадња са релевантним службама 

 

током 
године 

-Подршка деци која трпе насиље 

-Рад са децом која врше насиље 

-Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно 
реаговање 

током 
године 

-Саветодавни рад са родитељима 

током 
године 

-Континуирано евидентирање случајева насиља 

 

 

 

 

 



6.1.1.Програм превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, 
части и достојанства личности 
 

 
Програм превенције дискриминације остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, 
родитељима, односно старатељима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним потребама. 
 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 
 

Време 
реализ. 

Активност  Реализатор  

 

 

 

 

IX 

-Формирање школскогТима за превенцију дискриминације  

– Упознавање чланова Наставничког већа са Правилником о 
Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања; улози Школског тима; задужењима сваког 
члана колектива 

- Упознавање чланова Савета родитеља са Правилником о 
Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања; упознавање са правилима понашања у школи; 
де о активностима школе у овој области, упознавање са 
Акционим планом заштите ученика 

-Директор 

-директор, 
руководилац 
Тима 

 

-Руководилац 
Тима, психолог 

 

-одељењски 



- Информисање родитеља  у свим одељењима  о Протоколу 
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
упознавање са правилима понашања у Школи; информисање 
о активностима Школе у овој области, са Акцоним планом 
заштите ученика, укључивање родитеља у превентивне и 
интервентне мере активности  

-Избор чланова Ученичког парламента за састав школских 
тимова 

- планирање циклуса предавања за ученике четвртог и шестог 
разреда предвиђених Протоколом о сарадњи МПНТР и МУП 

-Укључивање ученика-миграната у школске активности и 
организовање вршњачке подршке,уколико и ове године 
учествујемо у пројекту 

старешина и 
представник 
родитеља 
одељења у 
Савету 

-Одељењске 
старешине 
Одељ.старешине 

-Координатор  
Ученичког 
парламента             
-психолог 

-Тим за подршку 
мигрантима, 
Ученички 
парламент 

 

 

X 

- Упознавање чланова Савета родитеља са Правилником о 
Протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања; упознавање са правилима понашања у школи; 
де о активностима школе у овој области, упознавање са 
Акционим планом заштите ученика 

- Информисање родитеља  у свим одељењима  о Протоколу 
за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
упознавање са правилима понашања у Школи; информисање 

-Комисија за 
дечје 
стваралаштво 

– Одељењске 
старешине 
Одељ.старешине 

-Координатор  



о активностима Школе у овој области, са Акцоним планом 
заштите ученика, укључивање родитеља у превентивне и 
интервентне мере активности  

- Учесници тима, са учесницима Вршњачког тима, заједно 
креирају пано на тему дискриминације, стереотипа и 
предрасуда, који ће бити окачен на ходнику школе 

- Планирање и избор радионица које ће се реализовати у 
току школске године у свим разредима  

-Учешће у манифестацијама поводом Дечје недеље-Посета 
Сајму књига 

-Јесењи крос, међуодељењско такмичење  

- Учлањење деце у Црвени крст 

-Трка за срећније детињство 

 

Ученичког 
парламента             
-психолог 

 

 

 

 

XI 

-Радионица за наставнике „Стереотипи и предрасуде“ 

-Предавање за заинтересоване родитеље „Како васпитавати 1“ 

-Анкетирање родитеља о учешћу родитеља у   активностима 
школе 

-Првенство школе у одбојци од V-VIII разреда 

-психолог 

-психолог 

-Тим за сарадњу 
са родитељима 

-Стручно веће 
физичко и 



 здравствено 
васпитање 

 

XII 

 -Радионица са ученицама на тему људских права и 
једнакости 

-сарадња са Вршњачким тимом и Ученичким парламентом 

-Појачан рад са децом која долазе из осетљивих група на 
тему дискримениације, етикетирања, стереотипа 

-психолог 

-Тимови 

 

I 

-Читалићи кликераши (школско такмичење) 

-Прослава Савиндана 

Стручно веће 
језик и 
комуникација 

 

II 

 

-Учешће ученика на такмичењима и конкурсима  (такмичења 
подржана од стране МПНТР, Кенгур без 
граница,Најраспеваније одељење,такмичење рецитатора..) 

-сва стручна већа 
и одељ. 
старешине 

 

III 

-Учешће на такмичењима -сва стручна већа 

 

 

 

-Активности у вези са прославом Дана школе 

-Васкршња изложба-Дечје васкршње чаролије 

-Пролећни  крос, међуодељењско такмичење  

-сва стручна већа 
и одељ. Стареш.-
Комисија за 
деч.стваралаштво 



IV -Учешће ученика у Београдском маратону Наст.физичког 

V -Организација излета за ученике са изузетним постигнућима 
на такмичењима 

-  

-директор школе 

 

 

Током 
године 

-Учешће на ликовним конкурсима, музичким и ликовним 
такмичењима и културним манифестацијама на нивоу школе 
и шире 

-Посета ученика позоришту и/или Коларчевој задужбини-

филхармонији : опера, балет, мјузикл, концерт 

-Посета ликовним галеријама 

-Појачани рад педагошког асистента 

Предметни 
наставници, 
Комисија за 
дечје 
стваралаштво, 
одељ. старешине 

Током 
године 

- Покретање и организовање креативних садржаја ученичког 
слободног времена.(игранке, литерарно-песнички сусрети, 
изложбе...)  

-Ученички 
парламент 

Током 
године 

-Активности по плану рада Комисије за дечје стваралаштво Комисија  

Током -Циклус предавања за ученике четвртог и шестог разреда Инспектори МУП 



године предвиђених Протоколом о сарадњи МПНТР и МУП 

Током 
године 

Часови одељењског старешине првог разреда: 

- Одељењски правилник понашања (IX) 

- Култура опхођења – Бонтон (IX) 

- Мој однос према личним и туђим стварима (X) 

- Понашање на јавном месту (X) 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара (XI) 

- Избегнимо тужакања, туче (XI) 

- Помоћ другу /другарици у учењу (XI) 

- Весело одељењско дружење  (XII) 

- Девојчице и дечаци су равноправни, а ипак се разликују 
(II)- Култура понашања (III) 

- Жирафећи језик-ненасилна комуникација (III) 

- Лепо понашање на улици, у школи, породици, биоскопу... 
(V)- Мала одељењска прослава завршетак школске године (V)  

Одељењске 
старешине првог 
разреда и ПП-

служба 

Током 
године 

Часови одељењског старешине другог разреда: 

-Наш знак одељења – стварамо знак одељења (IX) 

Одељењске 
старешине другог 
разреда и ПП-



-Упознавање ученика са Правилником о понашању (X) 

-Д као другрство......... – како да будемо добри другари  

-Семафор лепих речи (XI) 

-Дужности редара (XII) 

-Реч је....... – које су нам ружне навике (II) 

-Форе и фазони – Први април – Дан шале (IV) 

-Хало ко је тамо? – како користимо мобилни телефон (IV) 

-Како да користим компјутер? (IV) 

-Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на 
телевизији (V) 

служба 

Током 
године 

Часови одељењског старешине трећег разреда: 

-„Уговор“ ученика одељења (IX) 

- Погледај у себе -  сагледавање личних особина (X) 

-Правила понашања (XI) 

- Како разрешити конфликт (XII)  

- Навике и понашања за здрав живот (II) 

- Упознајемо људе са различитим потребама (II) 

Одељењске 
старешине трећег 
разреда и ПП-

служба 



- Лепа реч и гвоздена врата отвара (IV) 

Током 
године 

Часови одељењског старешине четвртог разреда: 

-Ми смо тим-представљање одељења као тим   (IX) 

-Бонтон у учионици (XI) 

-Поштујемо правила! (XI) 

-Како неговати пријатељство: како да сачувамо и негујемо 
пријатељство (XI) 

-Толеранција према разликама (XII) 

-Моја осећања (III) 

Одељењске 
старешине 
четвртог разреда 
и ПП-служба 

Током 
године 

Часови одељењског старешине петог разреда: 

-Основна правила понашања на часовима и у ходницима наше 
школе (IX) 

-Сличности и разлике (IX) 

-Правила понашања у нашем одељењу (IX) 

-Ти си ми друг зато хоћу... (X) 

-Приче о насилницима (III) 

-Насиље међу децом (III) 

Одељењске 
старешине петог 
разреда и        
ПП-служба 



-Препознавање насиља (III) 

-Реаговање у ситуацијама насиља (III) 

-Технике решавања проблема (IV) 

-Проблеми из свакодневног живота (IV) 

Током 
године 

Часови одељењског старешине шестог разреда: 

-Развијање културе понашања у школи-правила понашања 
постоје свуда (IX) 

-Разумевање сопствених осећања (X) 

-Разумевање утицаја вршњака (X) 

-Разумевање и управљање ризицима (X) 

-Опасности које вребају од друштвених мрежа (XI) 

-Одолевање социјалним притисцима 1  (XII) 

-Одолевање социјалним притисцима 2 (XII) 

-Шта ми се свиђа, а шта не код девојчица и код дечака (однос 
девојчице – дечаци) (II) 

-Желим дa будем хуман (V) 

Одељењске 
старешине 
шестог разреда и 
ПП-служба 

Током 
године 

Часови одељењског старешине седмог разреда: 

-Правилник о понашања ученика у школи (упознавање са 

Одељењске 
старешине 



Протоколом о правима и обавезама ученика) (IX) 

-Упознавање ученика са улогом и задацима дежурних 
наставника и ученика (IX) 

-Утврђивање школских правила у превенцији насиља (IX) 

-Девојчице и дечаци – правила понашања у школи и ван 
школе (X) 

-Промовисање здравог начина живота (спорт у борби против 
стреса и нервозе) (XII) 

-Како препознати ризична понашања (XII) 

-Како се понашати на спортском терену (III) 

-Које особине треба да поседује прави спортиста (III) 

седмог разреда и 
ПП-служба 

Током 
године 

Часови одељењског старешине осмог разреда: 

-Правила понашања - развијање културе понашања у 
школи,каои о правима и обавезама ученика  и васпитно-

дисциплинским мерама (IX) 

-Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, 
осећању дужности,одговорности, дружењу (IX) 

-Разговор са ученицима о систему вредности младих и 
моралним нормама (X) 

Одељењске 
старешине осмог 
разреда и ПП-

служба 



-Како да се понашам на журкама (XII) 

-Историјска личност која ми је узор (I) 

-Стрес –суочавање са неуспехом, агресивно понашање (II) 

Током 
године 

-Информативни панои - За родитеље и ученике о заштити 
ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

-Промоција ученичких достигнућа, радова ученика о 

пријатељству, толеранцији, емпатији – на школском сајту 

-Тим, Ученички 
парламент 

-Тим, Тим за 
ажурирање сајта 

Током 
године 

-сaрaдњe сa oбрaзoвним, здрaвствeним и сoциjaлним 
устaнoвaмa koje дoпринoсe oствaривaњу вaспитних циљeвa 
(МУП, Дом здравља, Регионални центар за таленте, Црвени 
крст, Центар за социјални рад, ЦОП, УНИЦЕФ, АДРА, ...) 

-директор 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2.План рада тима за превенцију дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања 
угледа, части и достојанства личности 

 

 

 
 

Време 

 

 

Садржај рада 

 

 

Носиоци посла 

 

IX 

-Именовање нових чланова Тима,  

- упознавање- ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ 
ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, 
ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

-Анализа стања у остваривању равноправности и 
једнаких могућности  

-Рад на програму превенције дискриминације  

-планирање радионица на тему веће безбедности 
ученике које реализују представници МУП-а 

-планирање појачаног рада педагошког асистента са 
ученицама који имају потешкоћа у савладавању српског 
језика, говора.. 

 

 

Чланови тима 



 

X 

-активности запослених  :упознавање са облицима 
дискриминације са превентивним и интервентним 
активностима  
-Дефинисање улога и одговорности у примени 
процедура и уређивање паноа са шематским приказом  
-Планирање радионица са ученицима, родитељима и 
наставницима (дискриминација, стереотипи, 
предраасуде) 
-Израда плаката и паноа који информишу о облицима 
дискриминације 

-Анализа стања прегледом документације о присутности 
насиља у школи и одређивање интервентних активности 
; 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

XI 

-Упознавање Наставничког Већа , Савета родитеља 
Школског одбора , Ученичког парламента са предузетим 
акцијама везаним за превенцију дискриминације и 
дискриминарног понашања у нашој школи и процена 
ефеката предузетих мера ; 
 

 

Чланови тима 

 

 

-предметни 
наставници 

 

XII 

-Упознавање одељенских заједница са основним 
облицима дискр. понашања и са резултатима анализе 
присутности   у нашој школи ; 
-истицање примера добрих активности ученика и 
одговора на дискриминацију 

 

Чланови тима 

I – II Анализа стања прегледом документације и предузетим 
мерама ;  

Анализа одржаних радионица од стране представника 
МУП-а 

Чланови тима 

 

Представници Муп-

а 



 

IV 

 

Упознавање Наставничког већа са резултатима 
присутности диск. понашања у нашој школи ; 

 

Чланови тима 

 

V Преглед документације и рад на анализи за крај 
школске године ; 

Чланови тима 

VI 

 

Упознавање Наставничког већа са реализованим 
превентивним и интервентним активностима  за школску 
годину и о одржаним радионицама;  
Предлог програма за за наредну школску годину. 

 

Чланови тима 

 

1. Превентивни рад – улоге и задужења запослених и ученика 

Дежурни наставник: дежура у складу са распоредом дежурства, уочава и пријављује случај, покреће процес заштите 
детета, обавештава одељенског старешину, евидентира случај у књизи дежурства, сарађује са Тимом за заштиту од 
насиља, упознавање са одредбама Протокола. 

Одељенски старешина: уочава случајеве дискриминсторног  понашања и реагује одмах, учествује у процесу заштите, 
разговара са учесницима, информише родитеље и сарађује са њима, прати ефекте предузметих мера, евидентира случај и 
води документацију. 

Предметни наставник: упознавање са одредбама Протокола, уочава случаје дискриминације и прекида одмах,, обавештава 
одељенског старешину. 

Стручни сарадници : уочава дискриминаторно понашање, покреће процес заштите детета, реагује одмах, обавештава 
одељенског старешину, разговора са родитељима, пружа помоћ и подршку деци и наставницима, разматра случај и 
осмишља мере, евидентира случај, по потреби сарађује са стручним установама. 



Помоћно-техничко особље: дежура по распореду, уочава и пријављује случај директору, стручним сарадницима, дежурном 
наставнику. 

 Ученици – деца: уочавају случај, траже помоћ одраслих, пријављују одељенском старешини, учествују у мерама заштите, 
консултују чланове Тима за заштиту од насиља. 

Тим за заштиту од насиља: предлаже, планира и израђује Програм превенције дискриминације, укључује у Програм 
заштите деце, родитеље, наставнике и остале запослене школе, укључује у свој рад представнике ученичког парламента, 
сарађује са стручњацима других установа, планира и реализује обуку потребну за превенцију дискримиације, истражује 
појаву дискриминаторног понашања међу децом, учествује у процени ризика и доношењу одлука у поступцима и 
процедурама у случајевима сумње или дешавања дискриминације, пружање додатно подршке ученицима и њиховим 
родитељима из мањинских и осетљивих група а нарочито у случају сметње у развоју/инвалидитета, пропагира принцип 
једнаких могућности и недискриминације, прикупља документацију, води евиденцију, обезбеђује заштиту података, прати 
и вреднује ефекте предузетих мера. 

2.Дискриминаторно понашање 

Дискриминација је неједнако поступање према једнакима и једнако постушање према неједнакима. 

         Под дискриминацијом се подразумева се свако понашање које на непосредан или посредан, отворен или прекривен 
начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање чињења (искључивање, ограничавање 
или давање првенства), у односу на лице иои групе лица, као и на све чланове њихових породицаили њима блиских 
лица. , а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус, мигранта, расењеног лица, националној 
припадности или етичком пореклу итд.. 

Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног понашањаучесника у 
образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање 
сврстава у један од 3 нивао (ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ НИВО) дискриминаторног понашања у зависности од :  



а) узраст ученика у образивању 

б) интезитет, трајање и учесталост дискр. понашања 

в) облик и начин дискрими. понашања- узнемиравање и понижавајуће поступање 

г) последица дискр. понашања. 

Када се дискр. понашање догоди ван простора установе, у било које време, а од стране учесника у образовању, установа 
предузима мере појачног васпитног рада, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.  

Уколико се  дискр. понашање догоди у простору установе у време образовно-васпитног рада и других активности, 
предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у роковима и 
на  начин утврђен Законом.      

3. Интервентне активности 

       Циљ интервенције је да заустави сваки облик дискриминације, да се обезбеди сигурност, смањи ризик од 
понављања и да се ублаже или отклоне последице 

        Кораци у интервенцији су: 

- сазнање о поступку дискр. опажањем или добијањем информација да је дискр. у току и  сумњом да се дешава.  

-  прекидање и заустављање било ког облика дискр. и  сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације 

-  смиривање ситуације и обезбеђивања сигурности за дете.  

- Обавештавају се родитељи  

- консултације у школи које треба да допринесу разјашњавању околности, анализирању чињеница и предузимање 
одговарајућих мера и активности у циљу избегавања конфузије и некоординисаних акција. 



- предузимање мера и активности за све нивое дискриминације, израда оперативног плана заштите за конкретну 
ситуацију, а који зависи од  узраста учесника, интезитета и учесталости дикр. понашања, облика и начина дискр. 
понашања, као и последица. 

- праћење ефеката предузетих мера и активности од стране Тима и директора школе. 

 

 4. Приступи за примену у раду са децом учесницима дискр. понашања 

            Општи приступи се односе на контролу непожељних понашања у групи тако што ученике подучавамо како да 
контролишу негативна осећања, примењених од стране наставника, стручних сарадника, Тима:  

 развијање свести код ученика о опасности и штетним последицама дискриминације, унапређивања толеранције и 
разумевања , уважавања и поштовања различитости 

 учење прихватљивих облика понашања и поступања уопште и у провоцирајућим ситуацијама  

 идентификовање узрока неприхватљивих облика понашања код ученика, а које се односе на породични притисак, 
притиске вршњака, недостатку животних вештина и сл. 

 вођење разговора са ученицима о свим ситуацијмама и темама битним за њих како би се повећала њихова 
критичност према сопственом понашању и промени негативних ставова везаних за нетолеранцију 

 охрабривање и подржавање развоја самопоуздања код ученика креирањем подржавајуће атмосфере 

 подстицање и награђивање напретка у промени понашања. 

             Специфични приступи у раду са ученицима односиће се на ублажавање сукоба разговором, медијацијом у 
превазилажењу конфликтних ситуација, коришћење хумора за смањење напетости и конструктивну комуникацију, 
одржавање физичке близине и праћење понашање ученика из близине када за то има повода (сумње, најаве, после 
конфликтна атмосфера). 



  

   Општи циљ Посебног протокола је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом: 

          -мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика и 

             -мера интервенције у ситуацијама када се јавља дисрк. понашање, насиље, злостављање и занемаривање у 
установама. 

6.1.3.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ПОНАШАЊА 

Циљеви програма су:                                                                                                                               

а) јачање поверења личности у саму себе                                                                                                            

б) уочавање могућности каналисаног испољавања нагомилане енергије                                                                                   

в) укључивање у здраву, ужу и ширу средину. 

  Програм је усмерен на спречавање различитих облика понашања, који се карактеришу као неприлагођено понашање 
(претерана абреакција, претерано јако везивање за групу, најчешће вршњака или старијих, агресија окренута ка 
сопственој личности или другима) и на развијање протективних облика понашања. 

 

 ОБЛАСТИ  активности Временска 
динамика 

реализатори 

рaд сa -рaдиoницe,      Током године Одељењске 
старешине, 



учeницимa -предавања,                                                 
-akциje нa нивoу шkoлe,                         
-уkључивaњe учeниka у изрaду прaвилниka 
пoнaшaњa у шkoли и oдeљeњу,   

-укључивање ученика у рад Ученичког 
парламента, 

-укључивање ученика у рад школских 
секција 

-aфирмaциjа успeшних учeниka у 
шkoлсkим и вaншkoлсkим akтивнoстимa 

-идeнтифиkaциjу учeниka сa прoблeмимa у 
пoнaшaњу и групни и индивидуaлни рaд сa 
њимa,                                               
-дoслeдну примeну вaспитнo-
дисциплинсkих мeрa,                             
-појачан васпитни рад                              

предметни 
наставници, 
психолог, педагог, 
директор, комисије 
за културну и јавну 
делатност, 
комисија за дечје 
стваралаштво, 
руководиоци 
секција, Тим за 
заштиту деце од 
насиља, Тим за 
инклузивно 
образовање 

рaд сa 
рoдитeљимa  

-прeдaвaњa, 

-сaвeтoдaвни рaд 

-упућивање на литературу 

-упућивање на рад са стручњацима ван 

Током године Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог и 
педагог, директор 



школе 

сaрaдња сa 
друштвеном 
средином 

-организовање предавања, радионица за 
ученике, родитеље и наставнике 

-укључивање ученика, праћење и подршка 
у раду организација које се баве радом са 
децом (спортски клубови, центри за 
таленте...), као и у рад са стручњацима 
ван школе (Цeнтaр зa сoциjaлни рaд, Дом 
здравља, Институт за ментално здравље, 
МУП)    

Током године Одељењске 
старешине, 
предметни 
наставници, 
психолог и 
педагог, директор, 
представници 
установа и 
организација из 
друштвене средине 

    

 

6.1.4.НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА: 

Програм превенције ризичних понашања оствариваће се кроз редовну наставу (нарочито часове српског језика, 
природе и друштва, историје, биологије, физичког васпитања, грађанског васпитања, верске наставе), допунксу и 
додатну наставу, слободне активности, часове одељењског старешине и рад психолога и педагога. Програмом су 
обухваћени ученици 1-8. разреда. 

Теме за часове одељењског старешине су: Упознавање са Правилником о понашању; Учешће у доношењу правила 
понашања у одељењу; Непожељна понашања и последице; Дружење са другом одељењском заједницом;  
Међуодељењска такмичења; Имамо ли проблеме и како их решавамо; Добар друг – ко је то?; Како препознати 



осећања? Како их показати?; Укључивање ученика у секција, додатну и допунску наставу; Јесмо ли самокритични?; 
Ризична понашања; Болести зависности и како их спречити; Наше понашање на часу, ходницима, школском дворишту; 
Како ускладити своје и туђе потребе; Припрема за излет, екскурзију: како се понашамо у превозу, културним 
објектима, хотелу...; Шта значе речи: право, обавеза, одговорност, последица; Како проводим слободно време; Како 
одолети вршњачком притиску... 

   Посебно ће се водити рачуна о ученицима из рањивих група. У циљу оснаживања наставника, у школи ће се 
организовати предавања и радионице из ове области, као и похађање акредитованих семинара као облика стручног 
усавршавања. Поред тога, с обзиром да се  у нашој школи образују и ученици ромске популације, сачинили смо: 

 

6.1.5.АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

САДРЖАЈ 

ТЕМА 

 

  ЦИЉНА ГРУПА НА КОЈИ НАЧИН СЕ 
РЕАЛИЗУЈЕ 
ПЛАНИРАНИ 
САДРЖАЈ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЕВАЛУАЦИЈЕ  

1.Основне информације 
о феномену трговине 
људима и акционом 
плану за превенцију 
трговине децом и 
младима у образовању  

 

Наставничко веће 

 

Презентација 
програма реализоване 
обуке и основних 
информација о 
феномену трговине 
људима 

 

Чланови тима 
за заштиу 
ученика од 
насиља 

 

Новембар  

 

 

 

Записници  

 

 



2. Феномен трговине Ученици, 
наставници, 
родитељи, стручни 
сарадник, директор 

-Трибина 

- разговор 

- Филм на тему 
трговине људима  
ради давња 
информација и 
повећања нивоа 
свести ризичних 
група 

Стручни 
сарадник, 
Чланови тима 

Јануар/фебруар Увид у 
документацију 

Записници 

4.  Видови трговине Сви запослени у 
школи и ученици 

- осмислити и 
спровести анкету и 
упитник за ученике и 
наставнике којим се 
проверава колико они 
знају о проблему 
трговиме људима 

- радионица за 
ученике у циљу 
повећања 
информисаности  о 
облицима трговине 
људима 

Стручни 
сарадник, 
Одељенске 
старешине,  

Чланови тима 

Децембар  Увид у 
документацију 

Записници 

5. Надлежност других 
система 

МУП - Основи безбедности 
деце, предавање за 
ученике 4. и 6. 
Разреда на тему 
превенције и заштите 
деце од трговине 
људима 

МУП- 

предавачи 

Одељењске 
старешине 

Током школске 
године 

Увид у 
документацију 

Записници 



6. Однос поверења Стручни сарадници, 

Сви наставници 

Ученици 

 Увођење темеа на 
часу одељенског 
старешине којима ће 
се ученици едуковати 
и охрабривати да 
пријаве случајеве 
трговине децом  јер 
тиме помажу и себи 
и другима. 

Одељенски 
старешина 

Током школске 
године 

Увид у 
документацију 

Записници 

 

 

6.2. Програм школског спорта и спортских активности  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о 
потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 
делинквенције, у школи се реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. У сарадњи са 
локалном самоуправом, организује се недеља школског спорта најмање једном у току полугодишта, које обухвата 
такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.  
Програм школског спорта и спортских активности је намењен свим ученицима 3. до 8. разреда.. Мотивациона подршка 
ученицима је додела медаља и диплома за учешће  у спортским активностима школе и промоција резултата на 
Свечаној академији и сајту школе.  

Недеља школског спорта обухватиће такмичења свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и 
могућностима ученика.  
План спортских секција саставни је део Школског програма рада.  
 



  

Планиране активности:  

Недеља школског спорта обухватиће такмичења свих ученика у 
спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика  
Систематски прегледи за ученике у сарадњи са Домом здравља 
Палилула.  
Здравствено васпитање: посета школском стоматологу и редовни 
преглед зуба, акције: важни датуми за здравље: Дан здраве исхране- 16. 

Октобар; Светски дан здравља: 7. април.  
Теме за радионице: здрава исхрана, брига о телу, физичка активност и 
здравље, та дивна емпатија  
Промоција школског спорта у граду кроз разне спортске манифестације, 
промотивне и пријатељске утакмице, посете утамицама у окружењу  
Недеља школског спорта: Игре без граница -одељењско и 
међуодељењско такмичење у Дечјој недељи; О Дану школе спортски дан 
–Фер плеј у које учествују ученици, родитељи и наставници  
Превенција болести зависности, предавања која реализују стручњаци из 
Дома здравља и вршњачко подучавање; Укључивање у акције –нпр. «Не 
дроги-  

Преглед ученика за спортска такмичења – у сарадњи са Спортски 
диспанзером  

 

СЕПТЕМБАР 

- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ,ФУДБАЛ 

- ЈЕСЕЊИ КРОС 



ОКТОБАР 

-ЦРВЕНИ КРСТ „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО“ 

НОВЕМБАР 

-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ,ОДБОЈКА 

ДЕЦЕМБАР 

-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ, ПЛИВАЊЕ 
-ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ, СТОНИ ТЕНИС 

ЈАНУАР 

- ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ,ГИМНАСТИКА 

ФЕБРУАР 

-ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ,КОШАРКА 

МАРТ 

- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ,РУКОМЕТ 

- ФУДБАЛ  „ РОМАНТИЧАРИ“ 

АПРИЛ 

- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ,АТЛЕТИКА 

-МАРАТОН 

МАЈ 

-КРОС  РТС 
-ПРОЛЕЋНИ КРОС 
-КРОС  НА  АДИ ХУЈИ  „АТЛЕТСКИ КЛУБ“  У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

-ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА 

                                                               



 

6.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

       Циљеви програма су: 

стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим начином живота и развојем 
хуманизације односа међу људима: 

- унапређивање хигијенских и радних усклова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље, 
- остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу 

здравња ученика. 
   Програмом су обухваћени ученици од првог со осмог разреда.                           

 Прoгрaм oбухвaтa слeдeћe тeмe: 

- Првa тeмa: Динaмиka рaднoг дaнa учeниka (трибинa сa учeницимa, изрaдa и пoстaвљaњe пaнoa) 

- Другa тeмa:Здрaвљe и здрaв нaчин живoтa: 

-Пojaм здрaвљa и здрaви стилoви живoтa 

 -Kako Свeтсka здрaвствeнa oргaнизaциja oбjaшњaвa пojaм здрaвљa 

 -Прaвилaн рaст и рaзвoj – прaвилнa исхрaнa у зaвиснoсти oд узрaстa, рekрeaциja – бaвљeњe спoртoм и другим 
akтивнoстимa 

- Трeћa тeмa 

- Прeвeнциja aсoциjaлнoг пoнaшaњa, прeступништвa и eлeмeнaтa дeлинkвeнтнoг пoнaшaњa 

 -Koнсултaциje сa стручним сaрaдницимa 



-Рaдиoницa: Зaштo имaм прoблeмe у шkoли или koд kућe 

          -Улoгa пoрoдицe, лekaрa и шkoлe у сузбиjaњу бoлeсти зaвиснoсти (трибинa зa учeниke осмог рaзрeдa) 

          -Нaрkoмaниja (рaдиoницa зa учeниke седмог рaзрeдa) 

 Чeтвртa тeмa: 

          -Љубaв je хeмиja или нeштo другo (oсми рaзрeд) 

          -Kako сe пoнaшaмo (oднoси мeђу пoлoвимa) 

          -Прoмeнe у пубeртeту 

          -изрaдa пaнoa: Шkoлa kako je ja видим (oсми рaзрeд),-Стрeс и kako гa прeвaзићи 

Реализатори програма су одељењске старешине у сарадњи са школским психологом.   У реализацији програма сарађиваће 
се са ДЗ „Милутин Ивковић“ (планирани су редовни општи и специјалистички прегледи, као и превентивне радионице) и 
са ЦК Палилула и сарадња са студентима ФАСПЕР-а. 

У оквиру програма редовне наставе одређене тематске целине, представљају логичку целину са садржајима из области 
заштите здравља и унапређивања животне средине. Основни циљ је стицање знања која су неопходна с обзиром на 
угроженост животне средине. Садржајима овог рада нужно је подстаћи ученике на размишљање о проблему заштите и 
унапређивања животне средине.  

У разредној настави ученицима је нужно дати објашњење везе човека и његове животне средине. Разговор о животу и раду 
у школи, у родитељској кући, у природној средини, о месту и ближој околини – све су то теме којима ће се указати на 
потребу њене заштите и унапређивања.  



У предметној настави, такође уз одговарајућу наставну јединицу, наставник ће истаћи и реализовати конкретан садржај у 
области заштите и унапређивања животне средине. У реализацији нужно је веће ангажовање наставника одређених 
предмета – биологије, хемије, физичког васпитања и др.  

У оквиру овог програма посебан акценат се ставља на програм здравствене превенције, пројект здраве школе.  

Здравствена заштита ученика се остварује у Дому здравља. Сарадња са педијатријском службом одвија се у очувању 
здравља ученика, вршења редовних вакцинација и прегледа.  

Стручни органи школе и Наставничко веће редовно прате и врше анализу здравственог стања ученика, а после редовних 
прегледа доноси закључке и смернице за рад свих органа и наставника у школи. Према посебном програму се реализује 
са родитељима и ученицима здравствено просвећивање кроз конкретне теме. Програм је конципиран на два узрасна нивоа.  

Планирана је сарадња са Заводом за болести зависности у циљу едуковања стручних сарадника и наставника у борби 
против наркоманије. Конципиран програм унапређења здравственог васпитања који је поменут, представља јединствену 
васпитно-образовну област чији се задаци не могу остваривати искључиво у оквиру једног наставног предмета јер бригу о 
здрављу, хигијенским условима рада у школи и ван ње, морају да прихвате сви радници школе, ђачки родитељи и 
друштвена средина у којој се школа налази.  

6.4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Заштита животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и 
токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину. У оквиру тога ученици се подстичу да чувају, 
негују и стално унапређују еколошке, естетске, хигијенске и културне вредности и потребе у школи. 

Васпитни задаци су : 

- развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима, 



 оплемењивање уже и шире средине, 
 стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно – техничким 

обележјима природе и насељене средине, 
 стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља, култивисању расада 

и неговању паркова, 
Учесници реализације : 

 директор,  чланови стручних тимова, наставници, ученици, родитељи,  институције, медији 
Садржаји рада : 

 уређење фасаде, уклањање графита, школске зграде, школског дворишта и оржавање спомен-обележја- бисте 
Јована Цвијића, 

 акције у сарадњи са ЈКП „ Градска чистоћа“  и ЈКП „ Зеленило  Београд“, озелењавање површина 
 рад на естетском изгледу учионица, 
 изложба на тему екологије, израда паноа, 
 стручна предавања 

 

6.5. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
Планирали смо повећање  броја ученика-посетилаца културним установама и дешавањима. Посете 
музејима (Народно позориште, Музеј савремене уметности..), организација креативних радионица у 
школи, библиотеци...Уметничке активности подстицајно делују на динамичније комбиновање знања, 
вештина, што доприноси и развоју конгитивних способности ученика и креативности. 
1. у оквиру Општине; организовање радионица у Установи културе, у установи Црвеног крста, библиотеке 
2. посета библиотеци 
3. посета музејима (музеј Јована Цвијића, Војни музеј..) 



4. позоришта, драмске представе (Установа културе, Пета београдска гимназија, Дадов.., Пријатељи деце 
Палилула..) 

5. изложбе (такмичења, конкурси..) 
Све ове активности се могу одвијати и на излетима, екскурзијама... 

ТЕМЕ -ОБЛАСТИ 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  НАЧИН ПРАЋЕЊА  

 

 

 

 

Приредба, заједнички 
родитељски састанак  

 

 

 

 

ДОБРОДОШЛИ ЂАЦИ 
ПРВАЦИ  

 

 

Свечани пријем првака –   Постављање фотозаписа на 
сајт школе и плакат у холу 
школе  

ДАН ШКОЛЕ   12 ОКТОБАР – Приредба-

Свечана академија –коктел за 
госте школе у малој сали  

 

 

 

Тим за прославу – галерија 
слика на сајту-  

НОВА ГОДИНА   Дружење одељенских 
заједница  
Приредбa: Нова година у 
сарадњи са млађим 
ученицима  

 

 

 

 

 

Ученички парламент и 
Вршњачки тим –преко праћења 
реализације плана Ученичког 
парламента и Вршњачког тима  

СВЕТИ САВА   Приредба и учешће у 
програму Школске и Градске 
свечане академије  
Јавни час о Светом Сави  

 

 

Прати тим за прославу  



 

 

ДАН ЗАЉУБЉЕНХ   Књижевно вече посвећено 
љубавној поезији и песми –за 
вршњке и родитеље  

 

 

 

Прати - Ученички парламент, 
одељењске старешине,тим за 
забавни живот школе  

СТИГО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ   -приредбе о пролећу, 
свирамо и плешемо  

 

 

прати актив учитеља  

УСКРШЊЕ РАДОСТИ   Ускршњи вашар у школи  
Хуманитарна акција  

 

 

Прате одељенске старешине,-  

МАЛА МАТУРА   Свечана академија у школи 
/или уз сагласност 
родитњеља – свечана 
академија са коктелом у 
сарадњи са гтуристичком 
агенцијом  

 

 

 

 

 

 

Прати Савет родитеља и 
одељенске старешине осмог 
разреда  

     

ЗАВРШИЛИ СМО ПРВИ 
ЦИКЛУС  

 

 

ОДЕЉЕНСКЕ приредбе 
поводом завршетка разредне 
наставе за ученике 4. разреда  

 Прате учитељи 4. Разреда у 
сарадњи са родитељима  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ   -Обележавање свих државних 
празника према календару 
образовно-васпитног рада  
Током године – кроз кратка 
излагања путем разгласа, 
приказивање филмова у 
малој сали;  

  



Активности по месецима: 

Септембар:  1.Припрема за Дан школе  

                2.Пано-постигнућа од прошле године 

Октобар:      1.Изложба кућних љубимаца  

                2.Дан школе  

Новембар:    1.Јавни час о Београду 

Децембар:    1.Новогодишњи концерт,такмичење бендова 

                2.Новогодишњи вашар  

Јануар:       1.Светосавска приредба 

Фебруар:       1. Путописи  

                 2.Фестивал науке 

Март :         1.Приредба за маме 

                 2.Одлазак у Дом пензионера - приредба 

                 3.Представљамо таленте 

Април :        1.Пролећни маскембал  

                 2.Први глас школе  

Мај:            1.Спортске активности (родитељи - ученици) и игре без граница     

Јун:            1. Ликовна колонија 



                 2.Изложба наставних средстава  

          Јавни часови (за родитеље),угледни часови,квизови,интернет презентације,сарадња са установама културе,награда 
за најбоље одељење,хуманитарне акције, еко школа........... 

 

       6.6. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА РЕАЛИЗОВАТИ ЗА ВРЕМЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И  

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ: 

Педагошки:  

-Развијање и проширивање другарства, упознавање средине, живот и рад људи те средине,  

-развијање радних, културних и хигијенских навика, креативно коришћење слободног времена,  

-развијање способности опажања и закључивања, развијања естетских осећања и очување животне средине.   

Образовни:  

-Проширивање стеченог знања, стицање сазнајних могућности за средину у којој се налазе,  

-упознавање домовине у целини, упознавање флоре и фауне средине у којој се налазе.   

Здравствени:  

-Стицање физичке кондиције, пливање, пешачење, планинарење, скијање, бављење свим видовима спорта, боравак на 
чистом ваздуху и сунцу.   



Социјални:  

-Стицање културних и хигијенских навика, учење реда, рада, формирање правилних ставова према друштву и друштвеној 
средини, учлањивање у живот и рад колектива, упознавање правила и навика заједничког живота, рада и солидарности.  

 Екскурзијa ће се реализовати према Правилнику о програму екскурзија (Сл.глас.30/2019.), и спровести поступак набавке. 
Комисију за избор најповољније понуде формира директор према поменутом Правилнику. 

   За ученике од првог до четвртог разреда планирано је: 

а) посета „Упознај Београд од А до Ш“, два пута у току године. 

           -циљеви: подстаћи децу на маштање и едукативну игру на оригиналан начин – позоришном радионицом; 
развијање љубави према свом граду, његовој историји                   

б) једнодневна екскурзија:Тршић и манастир Троноша, у мају  године 

           -циљеви: савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа, 
упознавање ученика са Мачвом и Лозницом, крајем где је рођен Вук Ст.Караџић и одакле потиче и Јован Цвијић, творца 
савремене српске ћирилице и великог географа по коме наша школа носи име.Упознавање ученика са етно селом, 
развијати код ученика љубав према природи, заштити природе и народној традицији; успостављање позитивне атмосфере 
и добре комуникације 

           -задаци: упознавање природних карактеристика, културе и историје, развијање љубави према отаџбини, култури, 
историји...,повезивање и примењивање знања о Вуку Ст.Караџићу и Ј.Цвијићу,обогаћивање знања, продубљивање и 
проширивање, неговање заједништва и другарства, развијање способности оријентације у простору,   

в) рекреативна настава: Рудник, у марту уколико буде довољан број заинтересованих ученика, 



          - циљеви:остварити наставу из планираних обавезних и изборних предмета  у климатским погодном месту из 
здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога,  

          - задаци: упознавање са природним богатствима,планина на 100км удаљености, развијање љубави према 
природи,интердисциплинарно повезивање садржаја различитих предмета,обогаћивање знања, продубљивање и 
проширивање,               неговање заједништва и другарства,развијање способности оријентације у простору,  

   За ученике петог и шестог разреда планирана је једнодневна екскурзија:Топола, Опленац, Аранђеловац у мају  

            -  Циљеви су:- упознавање ученика са природним лепотама и повезивање са историјским чињеницама наше 
земље, као и упознавање ученика са задужбинским комплексом краља Петра Карађорђевића. 

            -Задаци: развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

 - задаци су: упознавање са природним, културно-историјским знаменитостима,       интердисциплинарно повезивање 
садржаја различитих предмета,обогаћивање знања, продубљивање и проширивање 

    За ученике седмог и осмог разреда планиранo је: 

а) дводневна екскурзија:Палић, Суботица, дворац Дунђерски, Идвор у мају   

 Циљеви су: упознавање природних лепота Србије и значајних природно географских објеката, културних и историјских 
споменика, ради бољег упознавања културно-историјског и духовног наслеђа као и услова живота људи и природне 
искоришћености ове регије Србије. 

Задаци су: стицати знања из историје, географије кроз упознавање Србије-Војводине,неговање солидарности, хуманизма и 
заједништва,успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика, развијање еколошких навика и 
заштите животне средине 

б) посете: Сајму образовања, Националној служби за запошљавање (НСЗ), посете разним предузећима. 



Циљеви су: упознавање ученика са светом рада и образовања (предности и мане различитих професија, могућност 
запослења, неопходни здравствени и физички услови за одређене врсте послова, могућност даљег школовања), као и 
олакшавање доношења одлуке о упису у неку од средњих школа. 

Напомена: дестинације су променљиве у складу са одлукама Савета родитеља и анекса ГПРШ. 

6.7. Програм професионалне оријентације ученика 

Време Садржај рада 
 

Реализација 

септембар - Представљање програма и портфолија за ученике и 
договарамо правила за рад у радионицама ( 7.разред) 
 

- Представљање програма и портфолија ѕа ученике и 
договарамо правила за рад у радионицама ( 8.разред) 
 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
 

- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 
 

октобар  - У свету интересовања ( 7.разред) 
  

- Самоспознаја – то сам ја ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

новембар - Пут способности ( 7.разред) 
 

- Образовни профили у средњим школама  
( 8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

децембар - У очима других ( 7.разред) 
 

- Мрежа средњих школа ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

јануар - Мој тип учења ( 7.разред) 
- Захтеви занимањља – одговарајуће способности и 
контраиндикације ( 8.разред) 
 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

фебруар - Повезивање области рада са занимањима ( 7.разред) 
 

- Критеријуми за избор школе ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

  - Тим и одељењске 



март - Припрема за интервју ( 7.разред) 
 

- Припрема за реалне сусрета ( 8.разред) 
 

старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

април - Спровођење интервјуа / Посета установи или предузећу ( 
7.разред) 
- Остварујемо учење путем реалних сусрета ( 8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 

мај - Евалуација програма професионалне оријентације за 7.разред 
( 7.разред) 
- Моја одлука о школи и занимању, Евалуација програма 
професионалне оријентације за 8.разред   (8.разред) 

- Тим и одељењске 
старешине 7.разреда 
- Тим и одељењске 
старешине 8.разреда 
 

 

 

7. ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ  

    Нa инициjaтиву рaдниka, рoдитeљa и углeдних људи, дaвнe 1923. гoдинe, нa Стaрoj Kaрaбурми, oснивa сe шkoлa koja 
je oдoбрeњeм Министaрствa прoсвeтe тaдaшњe Kрaљeвинe Jугoслaвиje, 1931. гoдинe дoбилa имe вeлиkoг српсkoг нaучниka 
и гeoгрaфa, дokтoрa Joвaнa Цвиjићa. 

   Пoслe Другог свeтсkoг рaтa, рaзвojeм нaсeљa, шeздeсeтих гoдинa шkoлa je имaлa 35 oдeљeњa, дa би oтвaрaњeм нoвих 
шkoлa, дoшлo дo знaтнoг смaњeњa брoja учeниka. Гoдинe 1982. извршeнa je, срeдствимa koje je oбeзбeдиo Грaд, вeлиka 
сaнaциja шkoлсke згрaдe, збoг пoстojeћeг kлизиштa. 

   Шkoлa трeнутнo рaди сa 229 учeниka рaспoрeђeних у 13 oдeљeњa. Рaди и једна  хeтeрoгeна група прoдужeнoг бoрaвka, 
сaстaвљeне oд учeниka I и II рaзрeдa. 

   Aнaлизoм успeхa, унaзaд двaдeсeт гoдинa, пaрaмeтри пokaзуjу дa je у шkoли билo нajвишe oдличних и врлo дoбрих 
учeниka, a oпшти успeх сe kрeтao у kaтeгoриjи врлo дoбрe oцeнe. 



   Шkoлa oствaруje трaдициoнaлнo дoбру сaрaдњу сa друштвeнoм срeдинoм, пoсeбнo сa Kaтeдрoм зa гeoгрaфиjу и Српсkим 
гeoгрaфсkим друштвoм,Општином Палилула, Oпштинсkoм oргaнизaциjoм Црвeнoг kрстa, Грaдсkoм библиoтekoм »Милутин 
Бojић«, Дoмoм здрaвљa »Милутин Ивkoвић«, Домом за старе, Дечијим културним центром и другимa, Регионалним 
центром за таленте, Канцеларијом за младе, ФАСПЕР-ом. 

   Пoстojaњe oснoвнe шkoлe »Joвaн Цвиjић« oпрaвдaвa њeну oбрaзoвнo-вaспитну фунkциjу. Дo oвe гoдинe, kрoз њу je 
прoшлo прeko 37.750 учeниka и стekлo oснoвну писмeнoст. Oвaj пoдaтak je врeдaн пaжњe, kojи истoврeмeнo oпрaвдaвa 
пoтрeбу њeнoг пoстojaњa збoг мисиje kojу врши као једина и најстарија школа на Старој Карабурми. 

7.1. ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

Шkoлa имa трaдициoнaлнo дугу сaрaдњу сa kултурним, здрaвствeним, сoциjaлним, приврeдним, упрaвним и стручним 
oргaнизaциjaмa у ближoj и ширoj okoлини. 

Kрoз рeдoвну нaстaву и вaннaстaвнe akтивнoсти учeници ћe koристити духoвнa дoбрa kултурних и нaучних институциja:  
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Позоришта у граду 
Праћење позоришних 
представа 

Посете, 

праћење, 

договор 

Током 
школске 
године 

Стручна већа 

Музеј Праћење изложби 

Посете, 

изложбе,договор 

Током 
школске 
године 

Стручна већа 



Дом здравља 

Систематски 
прегледи,индивидуални 
прегледи, хитни 
случајеви,вакцине, 
предавања,консулт. 

Прагледи, 
интервенције, 
договор 

Током 
школске 
године 

Чланови 
Тима, 
психолог, 

Црвени крст 
Палилула 

Хуманитарне акције 
Заједничке 
акције 

Током 
школске 
године 

Секција 
Црвеног 
крста, Ђачки 
парламент 

Центар за 
социјални рад 

Размена информација о 
социјалној ситуацији 
појединих ученика и 
заједничко деловање 

Договор, 
размена 
информација 

Током 
школске 
године 

Од.стареш. 

психолог 

Национална служба 
запошљавања 

Професионално 
информисање ученика, 
расписивање конкурса 
за запослене, потребе 
за кадровима током 
године, Сајам 

Договор, 
заједничке 
активности 

Током 
школске 
године 

Секретар, 

Одељенске 
старешине, 
психолог,  

Градска управа 
Финансирање, подршка, 
сарадња 

Формални 
облици 

Током 
школске 
године 

Директор 
школе 



Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја Републике 
Србије 

Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, савети 

Информисање, 
сарадња 

Током 
школске 
године 

Директор 
школе, 
секретар 

Школска управа 
Информисање, 
обавештавање, 
сарадња, савети 

Информисање, 
сарадња 

Током 
школске 
године 

Директор 
школе, 
секретар, 

Министарство 
финансија 

Финансирање, 
извештавање 

Формални 
облици сарадње 

Током 
шк. 
године 

Шеф 
рачуноводства 

МУП 
Палилула,Београда 

Предавања, школски 
полицајац, превенција, 
сарадња 

Формално 
Током 
школске 
године 

Директор, 
дежурни 
наставници, 
психолог,  

Завод за 
унапређење 
образовања и 
васпитања 

Праћење нових 
образовних профила, 
унапређење образов-
васпитног рада 

Анализа, 
извештаји 

Током 
школске 
године 

Координатори 
тимова 

Основне и средње 
школе на 
територији 
општине и града 

Заједничке активности, 
Сајам образовања, 
размена информација о 
ученицима 

Консултације, 
размене 
информација 

Током 
школске 
године 

Директор 
школе, 
секретар, 

 



Спортски савез 
Палилула 

Заједничке активности,  
размена информација о 
ученицима, такмичења 

Консултације, 
организација 
такм. 

Током 
школске 
године 

Наст.физичког 
и учитељи 

Факултет за 
специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију 

 пракса студената 
Одржавање 
радионица 

Током 
школске 
године 

Директор 
школе, 
пед.асистент, 
психолог 

Институт зa 
мeнтaлнo здрaвљe 

консултације и 
упућивање ученика 
и родитеља 

Консултације, 
размена 
информација 

Током 
школске 
године 

психолог, 
одељенске 
старешине, 
директор 

Рeгиoн.цeнтар зa 
тaлeнтe Београд 2 

упућивање и 
идентификације 
талентованих 
ученика 

Консултације, 
размена 
информација 

Током 
школске 
године 

 психолог, 
одељенске 
старешине, 
директор 

Предшколска 
установа 
„Бубамара 

 

Уступање простора за 
предшк.об. и сарадња 

Консултације, 
размена 
информација, 

 

Током 
школске 
године 

психолог, 
учитељи, 
директор 

Електронски и 
штампани медији 

Праћење важнијих 
догађаја у школи 

Информисање о 
школи 

Током 
шк.године 

Директор 

 

7.2.СAРAДЊA ПOРOДИЦE И ШKOЛE – ПOДИЗAЊE ПEДAГOШKE И ЗДРAВСТВEНE KУЛТУРE РOДИТEЉA 



 

врeмe СAДРЖAJ РAДA 

 

рeaлизaтoр 

  IX -Kako пoмoћи дeци дa oргaнизуjу рaдни дaн 

-Зaштo учeници бeжe сa чaсoвa 

-Пoлaзak у први рaзрeд 

-Aдaптaциja учeниka нa прeдмeтну нaстaву 

oдeљ.стaрeшинe 

oдeљ.стaрeшинe 

психoлoг 

психoлoг 

  X -Знaчaj прaвилнoг фунkциoнисaњa пoрoдицe зa рaзвoj 
дeтeтa 

-Рaзвoj kултурe гoвoрa koд дeцe 

oдeљ.стaрeшинe 

 

oдeљ.стaрeшинe 

 XI -Улoгa рoдитeљa у изрaди дoмaћих зaдaтaka 

-Упознавање са Посебним протоколом за заштиту деце 
од насиља, злостављања и занемаривања 

учитeљи 

психoлoг 

 XII -Бoлeсти зaвиснoсти лekaр 

 III -Рaзвиjaњe интeрeсoвaњa зa читaњe 

-Прoмeнe у пубeртeту 

oдeљ.стaрeшинe 

психoлoг 



  IV -Излoжбa дeчиjих свeзaka и рaдoвa 

-Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja 

учитeљи 

психoлoг 

  V -Припрeмa дeцe зa пoлaзak у шkoлу (прилиkoм уписa 
дeцe и нa рoдитeљсkoм сaстaнkу у вртићу) 

психoлoг 

 

                                     

7.3. САРАДЊА ШКОЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ПАЛИЛУЛЕ“ 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА 2014/2015. ГОДИНУ ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

 

Септембар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Припреме за манифестације везане за „Дечју недељу”: ревијална извођења (соло певачи,дуети, 
терцети, квартети), ликовне изложбе и хепенинзи, смотра литерарног стваралаштва, спортске 
манифестације, трибине ђачког парламента.  
ТАКМИЧЕЊЕ:   1.  Ликовни конкурс:,,Народне ношње“  

    2.Литерарни конкурс:,,Поносим се својим прецима 
    3. конкурси на тему Дечје недеље 

 

Октобар : 
 

 

 

 

 

 

 

 

I  „ДЕЧЈА НЕДЕЉА”  
1.  - Фестивал дечјег стваралаштва: 
Литерарне, драмске и музичке радионице,ђачки парламенти... 
II ОДЕЉЕЊСКЕ И ШКОЛСКЕ ИЗЛОЖБЕ И ТАКМИЧЕЊА  
2.Ликовни радови - „ Мој Београд. 
3.  Литерарни конкурс-,,Београд спава...“ 
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ-Такмичење младих песника 



Новембар:  
 

  

I ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
1.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ.”:  
„Бирамо најраспеваније одељење”, „Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави - дуети, 

терцети и квартети. 
II  ОПШТИНСКИ КОНКУРСИ: 
2.Ликовни радови - „Београд ноћу” 
3.Литерарни конкурс-,,Београд спава...“ 
4. ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ-такмичење младих песника 
                                       - илустрације песама 

Децембар 
, јануар: 

 

I ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
1.„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ .”: „Бирамо најраспеваније одељење”, „Златна сирена”- соло 

певачи, Мали вокални састави - дуети, терцети и квартети. 
2. ликовни конкурс-Мостови 
3. литерарни конкурс- Мостови 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – Ђачки песнички сусрети 
ОДЕЉЕЊ. И ШКОЛСКЕ ИЗЛОЖБЕ- Мали Пјер 

Фебруар 
 

 

 

 

 

I ОДЕЉЕНСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ.”: 
Групе певача; Мали инструментални састави; Оркестри; Хорови 
2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 
II ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА: 
-.Литерарни конкурс :,,Пријатељи“ 
-Ликовни конкурс:,,Пријатељи“ 
 

Март I  ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
     1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ ”:Групе певача;  Мали инстр. састави; Оркестри; Хорови 

1. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ»  
2. фестивал кратких драмских форми 
3. ликовни конкурс-кад се ласте врате 
4. литерарни- кад се ласте врате 

II ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
 Демус „Златне сирене Београда“ и Мали вокални састави 

 

Април   ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 
1. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-драмске секције основних и средњих школа 
2.  „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – У СУСРЕТ УСКРСУ” - Ликовни конкурс 
3. ликовни конкурс-Мој дом је планета 
4. литерарни конкурс- Мој дом је планета 



5. ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ-ревија победника 
 

II ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 
 1. „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ .”:  
Групе певача; Мали инструментални састави;Оркестри; Хорови 
2. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ»                      
3. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”-  дечје и школске драмске групе основних и средњих 
школа 
 

  

Мај  II ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
1.Ликовни конкурс - „Птице” 
2.Литерарни конкурс - „Птице» 
3.ликовни-кућице за птице 
4. биологија-еко квиз 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
1. „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”- 
драмске секције основних и средњих школа 
1.Ликовни конкурс - „Птице” 
2.Литерарни конкурс - „Птице» 
3.ликовни-кућице за птице 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
. Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ»   

 

 

Јун I  РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

2.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-драмске секције основних и средњих школа 
● Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – Извештај о раду 

 

Јул, 
август  

● Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда  Програма рада за 
наредну школску годину 

 

 

 

 

 



7.4. САРАДЊА ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

Сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 

 

Још од школске 2013/2014 године, успели смо да остваримо сарадњу са Факултетом за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, и оквиру ове сарадње реализујемо Програм превенције проблема у понашању. Током једногодишње 
примене програма, студенти ФАСПЕР-а спровели су низ специјално-педагошких метода и техника рада из области 
превенције проблема у понашању, са основним циљем да се оствари позитиван утицај на развој деце и превентивно 
делује на њихово понашање. 

Имајући у виду досадашњу квалитетну сарадњу, намеравамо да наставимо са реализацијом Програма превенције 
проблема у понашању ученика у нашој школи и у току наредне школ.године.  

Теме које су обухваћене програмским курикулумом овог програма су: Вршњачко насиље, Електронско насиље, 
Телевизија, Интернет, Алкохол, Дроге, Притисак вршњака, Дискиминација, Хулиганизам и спортско навијање, Коцкање и 
игре на срећу, Контрола беса, Емоције и односи међу половима.  

Програмске активности реализоваће се континуирано током целе школске године, једном недељно у трајању од 
једног школског часа. Облици рада који ће се примењивати и току реализације биће: интерактивна тематска предавања, 
учеснички фокус-групни интервјуи и радионице. 

 

Следи списак тематских целина: 

Тематска целина Назив јединице Тип јединице 
1. Упознавање Представљање одељења 

Ко се са ким дружи? 
Радионица 
 



Упознавање са правилима Радионица 
 

Радионица 
2. Вршњачко насиље Шта је вршњачко насиље? 

Учимо о вршњачком 
насиљу 
Имам једну причу 
Бити ин – бити аут 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

3. Електронско насиље Шта знамо о 
електронском насиљу? 
Учимо о електронском 
насиљу 
Препознај и реши 
проблем 

Пано о електронском 
насиљу 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
 

Радионица 

4. Утицаји телевизије Шта знамо о утицајима 
телевизије? 
Учимо о утицајима 
телевизије 
Телевизија и ми 

ТВ критичари 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

5. Утицаји интернета Шта знамо о интернету? 
Учимо о интернету 
Виртуелни живот или 
живот уживо 
Правила за коришћење 
интернета 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
Радионица 
 

Радионица 
6. Употреба алкохола Шта знамо о употреби 

алкохола 
Учимо о алкохолу 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 



Шта нам доноси употреба 
алкохола? 
Реци НЕ алкохолу 

Радионица 
 

Радионица 
7. Употреба дрога Шта знамо о дрогама? 

Учимо о дрогама 
Зашто не узети дрогу 
Нацртај 

Фокус-групни интервју 
Тематско предавање 
Радионица 
Радионица 

8. Дискриминација Шта знамо о 
дискриминацији? 
Учимо о дискриминацији 
Лако до дискриминације 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
 

9. Притисак вршњака Шта знамо о притиску 
вршњака? 
Учимо о притиску 
вршњака 
Трикови 

Реци НЕ у три корака 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

10. Хулиганизам и спортско 
навијање 

Шта је хулиганизам и 
спортско навијање? 
Учимо о хулиганизму и 
спортском навијању 
Спортскии терен 
Закон о спорту 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

11. Контрола беса Шта знамо о контроли 
беса? 
Учимо о контроли беса 
Наљути се на бес 
Не љути се човече 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
Радионица 
Радионица 

12. Коцкање и игре на срећу Шта знамо о коцкању и 
играма на срећу? 

Фокус-групни интервју 
 



Учимо о коцкању и 
играма на срећу 
Заради оно што желиш 

Прикажи последице 
коцкања 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

13. Емоције и односи међу 
половима 

Шта знамо о емоцијама и 
односима међу 
половима? 
Учимо о емоцијама и 
односима међу половима 
Другарство 

Фокус-групни интервју 
 

Тематско предавање 
 

Радионица 
Радионица 

14. Завршне активности Шта смо научили? 
Да ли смо били 
успешни? 

Дискусија 
Радионица 

  

7.5.ПЛАН САРАДЊЕ  СА ДРУГИМ ШКОЛАМА  

ОШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ је остварила  сарадњу са суседним школама на нашој Општини: 

- присуство на приредбама,  

- одржавање јавних часова,трибина, семинара 

- наши ученици присуствују часовима грађанског и остварују заједничке радионице са ОШ“Стеван Дукић“. 

У октобру месецу славимо Дан школе и сваке године из неког другог места школа „Јован Цвијић“ обележава Цвијићеве 
дане. Сарађујемо са још 12 школа са именом ЈОВАН ЦВИЈИЋ , (у Зрењанину, Сирчи, Бањалуци, Смедереву, Лозници..). 

 

 



 

8.1.СПИСАК УЏБЕНИКА  

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE I РAЗРEДA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив 
предмета 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  Име/имена аутора 

српски језик Нови Логос Буквар Д.Милић, Т.Митић 

српски језик Нови Логос 

Наст.лист. уз 
Буквар Д.Милић, Т.Митић 

српски језик Нови Логос Читанка  Н.Станковић Шошо, М. Костић 

математика Нови Логос Математика 1 

И.Иванчевић Ивић, 
С.Тахировић 

свет око нас Нову Логос Свет око нас 1 Љ.Стокановић, Г.Лукић 

Музичка 
култура  Нови Логос Музичка култура  Д.Михајловић Бокан, М.Ињац 

Француски 
језик ЗУНС Images 1 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

Француски 
језик ЗУНС 

Images 1-радна 
свеска 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

    



 

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE II РAЗРEДA 

 

Назив 
предмета 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  Име/имена аутора 

српски језик Нови Логос 

Дар речи , 

граматика и Радна 
свеска Јелена Срдић;  

српски језик Нови Логос Латиница  Д.Милић, Т.Митић 

српски језик Нови Логос Читанка  Н.Станковић Шошо, М. Костић 

математика Нови Логос Математика 2 

И.Иванчевић Ивић, 
С.Тахировић 

свет око нас Нову Логос Свет око нас 2 Љ.Стокановић, Г.Лукић 

Музичка 
култура  Нови Логос Музичка култура 2 Д.Михајловић Бокан, М.Ињац 

Француски 
језик ЗУНС Images 2 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

Француски 
језик ЗУНС 

Images 2-радна 
свеска 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE III РAЗРEДA                         

   

Назив 
предмета 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  Име/имена аутора 

српски језик Нови Логос 

Дар речи , 

граматика и Радна 
свеска Јелена Срдић;  

српски језик Нови Логос Латиница  Д.Милић, Т.Митић 

српски језик Нови Логос Читанка 3 Н.Станковић Шошо, М. Костић 

математика Нови Логос Математика 3 

И.Иванчевић Ивић, 
С.Тахировић 

свет око нас Нову Логос Природа и друштво  

Андријана Шикл Ерски, Марина 
Мунтилак  

Музичка 
култура  Нови Логос Музичка култура 3 Д.Михајловић Бокан, М.Ињац 

Француски 
језик ЗУНС Images 3 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

Француски 
језик ЗУНС 

Images 3-радна 
свеска 

Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

 

 

 

 



 

 

 УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE IV РAЗРEДA 

       
предмет                 

            нaслoв 

 ЗУНС Нови 
Логос 

српски језик   Читaнka Бескрајне речи      + 

српски језик   Радна свеска      + 

српски језик   Дар речи      + 

математика 

 

Математика 4а- уџбеник из 4 дела      + 

природа и 
друштво 

Уџбеник зa 4.рaзрeд-4а и 4б-радна 
свеска 

 

     

+ 

музичка 
култура 

Књига за 4. разред  

    

   +   

француски 
језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk    + 

    

 

француски 
језик 

Мoтс, Фрaнцусkи jeзиk – рaднa свeсka  

   + 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE V РAЗРEДA 

УЏБЕНИЦИ ЗА 5. РАЗРЕД 

Назив предмета 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника Име/имена аутора 

 

српски језик Клетт Читанка 5 З.Мркаљ, З.Несторовић 

 српски језик Клетт Граматика В.Ломпар 

 

српски језик Клетт Радна свеска 

З.Мркаљ, З.Несторовић, 
В.Ломпар 

 математика Клетт математика 5 Н.Икодиновић, С.Димитријевић 

 

математика Клетт математика-збирка 

Б.Поповић, М.Станић, 
Н.Вуловић 

 

инфор.и рачун. БИГЗ 

инфор.и рачун.-
уџбен. М.Петровић, З.Прокопић 

 биологија Клетт Биологија 5 Г.Милићевић, Е.Хорват 

 историја Едука историја 5 А.Тодосијевић 

 Техника и 
технологија Едука 

тех.и 
тех.уџб.комплет З.Лапчевић 

 Ликовна култура  Клетт ликов.култ.5 С.Филиповић 

 

француски језик ЗУНС Images 5-уџб. 
Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

француски језик ЗУНС Images 5-рад.св. 
Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

енглески језик ЗУНС 

Talk, talk 

1.год.учења  Н.Кантар, И.Добријевић 

 Музичка култура  Клетт Музичка култ.5  Г.Грујић, М.Соколовић 

 Географија  Едука географија 5 Н.Поповић 

 



          

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VI РAЗРEДA 

УЏБЕНИЦИ ЗА 5. РАЗРЕД 

Назив предмета 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника Име/имена аутора 

 

српски језик Клетт Читанка 5 Извор З.Мркаљ, З.Несторовић 

 српски језик Клетт Граматика В.Ломпар 

 

српски језик Клетт Радна свеска 

З.Мркаљ, З.Несторовић, 
В.Ломпар 

 

математика Клетт математика 6 

Н.Икодиновић, 
С.Димитријевић 

 

математика Клетт 

математика-

збирка 

Б.Поповић, М.Станић, 
Н.Вуловић 

 

инфор.и рачун. БИГЗ 

инфор.и рачун.-
уџбен. М.Петровић, З.Прокопић 

 биологија Клетт Биологија 6 Корићанац, Ђуришић 

 историја Едука историја 6 Р.Михаљчић 

 Техника и 
технологија Едука 

тех.и 
тех.уџб.комплет 6 З.Лапчевић 

 Ликовна култура  Клетт ликов.култ.6 С.Филиповић 

 

француски језик ЗУНС Images 6-уџб. 
Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

француски језик ЗУНС Images 6-рад.св. 
Весна Фила, М.Голубовић 
Тасевска 

 

енглески језик ЗУНС 

Talk, talk 

2.год.учења 
уџбеник и Н.Кантар, И.Добријевић 

 



рад.свеска 

Музичка култура  Вулкан Музичка култ.6  Ј.Чолић, М.Савов 

 Географија  Клетт географија 6 Т.Парезановић 

 

 Физика  БИГЗ 

 Физика 6уџбен.и 
збирка  К.Стевановић и М.Крнета   

 

                                   

              

 УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VII РAЗРEДA 

 
 нaстaвни прeдмeт aутoри уџбeниk издaвaч 

 1. српсkи jeзиk З.Несторовић, З.Грушановић Речи мудрости- читaнka за 
осми разред 

КЛЕТТ 

 2. српсkи jeзиk В.Ломпар Граматика 7-  КЛЕТТ 

 3. српсkи jeзиk В.Ломпар Рaднa свeсka зa српски језик КЛЕТТ  
 4. eнглeсkи jeзиk Н.Кантар Talk talk 3 ЗУНС 

 5. eнглeсkи jeзиk Н.Кантар Talk talk 3- practice book ЗУНС 

 6. ликовна култура  С.Филиповић Ликовна култура КЛЕТ 

 6. музичka културa А.Паладин, Д.Михајловић-

Бокан 

Музичka kултурa  Нови Логос 

 7. истoриja М.Омрчен, Н.Грбовић Истoриja 7- уџбеник историје 
за  7 разред  

Едука 

9. гeoгрaфиja Тадић Гeoгрaфиja  ЗУНС 

10. географија  Географски атлас ЗУНС 

11. физиka Радојевић Физиka за 7. разред основне 
школе 

Клетт 

12. физиka  Збирka зaдaтaka са 
лабораторијским вежбама за 
7. разред основне школе 

Клетт 

 

13. мaтeмaтиka Н.Икодиновић, 
С.Димитријевић 

Мaтeмaтиka  КЛЕТТ 

14. мaтeмaтиka  Збирка задатака КЛЕТТ 

15. биoлoгиja Корићанац, Ђорђевић Биoлoгиja  и рад.св. Клетт 

16. Информатика Прокошић и Пријовић Уџбеник за 7.раз. БИГЗ 

17. хeмиja Миховић, Козић Хeмиja -уџбеник Клетт 

18. хeмиja  Збирka зaдaтaka из хeмиje сa 
лaбoрaтoриjсkим вeжбaмa 

Клетт 



19. Техника и  
технологија 

Вучићевић, Стаменић 

 

Тeхника и технологија 

џбен.комплет 

Клетт 

20. фрaнцусkи jeзиk В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

 Images,7.  

Француски језик 

ЗУНС 

21. фрaнцусkи jeзиk В.Филa, М.Голубовић- 

Тасевска 

 Images,7.  

Радна свеска за француски 
језик 

ЗУНС 

 

УЏБEНИЦИ ЗA УЧEНИKE VIII РAЗРEДA 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

имена аутора Бр. и 
датум 
решењам
инистра 

ЕДУКА 

 

 

 

Историја 8,уџбеник са одабраним истор. 
изворима  

за осми разр. основ.школе;ћирилица 

 

Милица Омрчен, 
Невена Грбовић 

 

 

650-02-

00397/202

0-07 од 
26.02.2021 

ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ 

Географија 8 Милка Бубало 
Живковић, 
Драгица Гатарић 

 

 

650-02-

00391/202

0-07 од 
1.2.2021. 

KLET”  

 

 

 

 

 Математика 8, уџбеник за 8.раз.   

 

Математика 8,  
Збирка задатака за 8.раз. са Решењима уз збирку з 

Уџбенички комплет; ћирилица 

 

Н. Икодиновић, 
С. Димитријевић 

 

Б.Поповић,  
МаријаСтанић,  
НенадВуловић,  
СањаМилојевић 

650-02-

00298/202

0-07; 

16.12.2020 

 

 

KLET”  

 

Биологија 8,  
Уџбеник за осми разред ћирилица 

 

ГоранКорићанац,  
АнаЂорђевић,  

650-02-

00252/202

0-07  



 

 

ВеснаАлбијанић од 
19.11.202  

 

 

KLET”  

 

 

Хемија 8, Уџбеник за осми разред  
 Хемија 8, Збирка задатака са 
лабораторијским вежбама  
Уџбенички комплет; ћирилица 

ДрагицаТривић,  
ВеснаМиланоић 

650-02-

00288/202

0 -07;од 
2.12.2020  

    

 

Завод за 
уџбенике 

 

 

 

 

 

Француски језик 

 уџбеник "Images de France", француски 
језик за осми разред основне школе, осма 
год.учења 

 радна свеска "Images de France", 
француски језик за осми разред основне 
школе, аутори, издавач Завод за уџбенике 

Весна Фила, 
Милица 
Голубовић 
Тасевска 

Весна Фила, М. 
Голубовић 
Тасевска 

 

650-02-

00324/202

0-07 од 
22.1.2021. 

 

 

 

 

Завод за 
уџбенике 

 

 

 

Енглески језик 

 уџбеник "Talk Talk 4", енглески језик за 
осми разред основне школе, четврта 
година учења,  

 радна свеска "Talk Talk 4", енглески језик 
за осми разред основне школе, четврта 
година учења 

 

 

 

 

Наталија Кантар 

650-02-

00169/202

0-07 од 
26.10.2020

. 

 

 

KLET” 

 

Физика 8, Уџбеник  
Физика 8, Збирка задатака са 
лабораторијским вежбама  уџбенички 
комплет; ћирилица 

 

МаринаРадојевић 

 

650-02-

00256/202

0-07; 

4.12.2020.  

    



 

Нови Логос 

Српски језик: 
 Дар речи,Граматика српског језика за 

осми разред основне школе 

 Чаролија стварања,Читанка за осми 
разред основне школе, 

  Радна свеска уз уџбенички комплет 
српског језика и књижевности за осми 
разред основне школе,  

С. Савовић, 
Ј.Срдић,  Д.Ћећез 
Иљукић,С.Вулић 

Наташа Станковић 
Шошо,Б. Сувајџић 

Н. Станковић 
Шошо,Слађана 
Савовић,Јелена 
Срдић, Драгана 
Ћећез ,С.Вулић 

650-02-

00260/202

0-07; 

16.12.202

0. 

 

Вулкан 

Музичка култура за 8.разред Јасмина Чолић, А. 
Хаџи-Ђорђевић 

650-02-

00171/202

0-07 од 
26.10.202

0. 

„KLETT”  

 

 

Ликовна култура 

 

Сања Филиповић 

 

650-02-

00235/20-

07,19.01.2

021. 

 

 

„БИГЗ 
школство 

 

Информатика и рачунарство 8,  
Уџбеник за осми разред  ћирилица 

ЗорицаПрокопић,  
ЈеленаПријовић 

650-02-

00300/202

0 -07; 

18.12.202

0.  

 

 

 

„KLETT”  

 

 
Техника и технологија 8,  

За осми разред основне школе;  

Уџбенички комплет (уџбеник и материјал за 
конструкторскомо деловање са упутством);  
ћирилица 

Ненад 
Стаменовић,  
Алекса 
Вучићевић 
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