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I ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 
Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и ставова 

неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког 

запосленог за остваривање утврђених циљева, као и повезивање са послодавцима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела 

одговорности за развој друштвене средине. 

Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и стандарда 

постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно другог законског 

заступника и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. 

Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, узимајући у обзир развојни план школе, у складу са 

Законом. 

Школа је, у складу са Законом, сачинила школски програм, по правилу, на четири године и усвојила два месеца пре примене. 

Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског заступника у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад.  

Приликом израде школског програма стручни актив за развој школског програма пошао је од  

- општих принципа образовања и васпитања,  

- основних циљева образовања и васпитања,  

- кључних компетенција за целоживотно учење 

- општих предметних компетенција 

- општих међупредметних компетенција 

- специфичних предметних компетенија 

- исхода образовања и васпитања 

- стандарда образовања и васпитања 

 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких 

шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања којима се излази у 

сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства; образовање и 

васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној 
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и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, 

слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 

достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и прилагођених 

узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности током 

живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним оквиром за планирање и 

остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, 

директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу образовних 

политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе и локалне средине. 

 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања постављених 

циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању континуитета у образовању и 

васпитању; 

3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања и 

установама; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, 

деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и 

кућног лечења; 

5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених категорија становништва и 

неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и подршци 

њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у 

образовном и професионалном смислу; 
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7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим узрастима и нивоима, без 

угрожавања других права детета и других људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

 

1. Основни циљеви образовања и васпитања: 
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног 

понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 

васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и 

развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, 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 образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

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

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 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 трајања и смањеним напуштањем школовања; 
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18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 

1.1 Кључне компетенције  

 

У данашњем свету образовања и обука кључна реч је компетенција – образовање усмерено на развој компетенција, кључне 

компетенције за целоживотно учење, опште међупредметне компетенције. 

Данас постоји више различитих дефиниција појма компетенција као нпр. поседовање способности да се обави специфична улога; 

способност примене знања у дефинисаном контексту; комбинација знања, вештина и ставова која одговара контексту; 

мултифункционални пакети знања, вештина и ставова који су потребни свим појединцима за остварење, развој и даље учење и који су 

неопходни у обављању свих занимања, или групације занимања (критичко мишљење, решавање проблема, комуникационе вештине, 

социјалне вештине и сл.). Оно што је заједничко за све дефиниције то су знања, вештине, ставови и способности. У Републици Србији 

појам компетенција се дефинише као скуп повезаних знања, вештина, ставова и личних својстава које једној особи омогућавају да у датом 

контексту, одређеној ситуацији предузме одговарајућу активност и да ту активност обави ваљано, успешно и ефикасно. 

 

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично 

испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање. 

Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у 

усменој или писаној форми; 

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у 

усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, 

као и интеркултурално разумевање; 

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање света природе, способност 

примене знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.); 

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и 

комуникацију; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање временом и информацијама, 

способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у 

различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у друштвеном и радном животу и да 

се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање 

ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима; 

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у различитим 

медијима – музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго. 
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Компетенције осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да 

буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују 

своје грађанске улоге. 

 

1.2 Опште предметне компетенције  

 

Показује за шта настава и учење једног предмета оспособљавају ученике на крају основне и средње школе. У образовном систему 

Србије дефинисане су за све предмете за које постоје стандарди постигнућа у средњем образовању, а у виду радног нацрта су дефинисане 

и за: све остале обавезне предмете у општем средњем образовању и васпитању, све обавезне предмете у основном образовању и 

васпитању, као и обавезни изборни предмет Грађанско васпитање. Дефинише се сходно природи предмета, стандарда постигнућа и опште 

међупредметне компетенције и сагласно је циљевима и општим исходима образовања и васпитања. 

 

Заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 

укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.  

 

1.3 Опште међупредметне компетенције  

 

Компетенције које се у школи развијају кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака. Неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и 

запошљавање и чине основу за целоживотно учење. У образовном систему Србије дефинисане су за крај основног и за крај средњег 

образовања и васпитања, на основу листе кључних компетенција ЕУ и општих исхода образовања и васпитања дефинисаних у Закону о 

основама система образовања и васпитања. 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије 

комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве 

су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су: 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 
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6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

 

Међупредметне 

компетенције 
Специфичности 

Компетенција за 

учење 

- Упознавање ученика са техникама, методама  и стиловима учења на ЧОС-у, редовној настави, ваннаставним активностима, пројектној 

настави, предавањима, трибинама и др. 

-Планирање времена  и организација процеса учења на радионицама. 

-Ученик развија вештине уочавања структуре градива; активно селектује познатог од непознатог, битно од небитног, резимира и 

елаборира основне идеје кроз наставни процес. 

-Учимо кроз практичну примену знања на отвореном, кроз учешће у акцијама и пројектима на свим нивоима. 

- Подстицање развоја критичког мишљења ученика дискусијама и дебатама. 

- ИОП учење 

- Обуке наставника за примену метода активног учења и савремених наставних сретстава. 

- Примена различитих облика, метода и техника рада представљањем примера добре праксе. 

- Планирање и организовање угледних и огледних часова. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

- Упознавање ученика са друштвено одговорним понашањем на часовима грађанског васпитања. 

- Активно учествовање ученика, родитеља и запослених у живот школе и заједнице. 

- Учешће ученика у вршњачким тимовима, Ђачком парламенту и др. 

- Сарадња са организацијама на локалном нивоу 

 ( образовним, културним, здравственим установама) активним учешћем у акцијама, пројектима, на конкурсима, спортским данима и др. 

- Покретање и активно учешће у хуманитарним акцијама, родитељи донатори 

- Својим активностима у школи и заједници афирмишемо дух толеранције, равноправности, интеркултуралности, као и супротстављање 

насиљу и дискриминацији кроз трибине, ОПД пројекат. 

- НАСТАВНИЦИ, РОДИТЕЉИ учесници у органима школе 

Естетичка 

компетенција 

-Развијање креативности ученика током наставног процеса, уметничко изражавање кроз изложбе, концерте, представе и приредбе у 

школи, на часовима за развој вештина. 

- Уређење школског простора. 

- Повезивање уметности са науком кроз тематске дане и сарадничку наставу. 

- Посете галеријама, музејима, верским објектима и др. 
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Комуникација 

-  Ненасилна комуникација, “Учионица добре воље”, реализација на часовима  одељенске заједнице. 

- Ученик развија вештине различитих модалитета комуникације (усмена, писана, непосредна и посредована комуникација) кроз наставни 

процес, приредбе, предавања, јавне  наступе. 

- Ученик уважава саговорника, формира личне и  толерантан је на туђе ставове, уважава различитости кроз тимски рад, пројектне 

задатке, пројектну наставу, радионице, дискусије, дебате и др. 

-  Комуникација релација ученик - наставник 

-  Комуникација родитељи - школа 

Одговоран однос 

према околини 

- Развијање еколошке свести на часовима биологије, технике и технологије, слободним активностима учешће у школским акцијама и 

пројектима. 

- Обележавање битних еколошких датума током школске године. 

- Практична примена знања кроз рециклажу, очување биодиверзитета и микроклиме школског простора. 

- Учешће ученика на конкурсима, такмичењима и смотрама из области екологије. 

Одговоран однос 

према здрављу 

-Развијање здравих стилова живота са акцентом на правилну исхрану и физичку активност на часовима физичког и здравственог 

образовања, биологије, пројекте, акције на нивоу школе, сарадничку наставу и др. 

- Организовање разговора(трибина) за ученике и родитеље са нутриционистима, спортистима, лекарима о здравом начину живота. 

- Обележавање битних датума – “Светски дан здраве хране” 

- Сарадња са Домом здравља и “Црвеним крстом” 

- Указивање на  могуће последице коришћења никотина, алкохола и других психоактивних супстанци у оквиру часова биологије, 

грађанског васпитања, на ЧОС-у, трибинама и тематским предавањима стручних организација. 

- Учешће на конкурсима и акцијама везаним за здраве стилове живота. 

- Сарадња са “Црвеним крстом” у едукацији и такмичењима из области пружања прве помоћи. 

Предузимљивост 

и оријентација 

ка 

предузетништву 

- Оснаживање ученика за представљање личних идеја и покретања акција повезаних са предузетништвом на часовима разредне и 

предметне наставе. 

- Организовање хуманитарних продајних изложби за Нову годину и Ускрс. 

-  Упознавање ученика са предузетничким активностима кроз професионалну орјентацију.         

Рад са подацима 

и 

информацијама 

- Обучавање ученика да проналази различите изворе и начине добијања податaка, да процењује њихову поузданост кроз наставни процес 

(учење, домаће задатке). 

- Кроз пројектне задатке и анализу ученик користи тебеларни и графички приказ података. 

- Упознавање ученика са  информационим технологијама за чување, презентацију и основну обраду података на часовима информатике.  

- Наставник користи  јавне и приватне податаке у раду, зна које податке може да добије од надлежних институција и користи основна 

правила чувања приватности података. 
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Решавање 

проблема 

-Ученик препознаје проблемску ситуацију. Проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације на ЧОС-у или тематским 

радионицама. 

- Кроз наставни процес развија критичко мишљење, формира ставове и аргументује предности и слабе стране различитих решења. 

- Ученик на основу стечених знања и сазнања вреднује примену датог решења, идентификује његове добре и слабе стране и формулише 

препоруке за наредно искуство са истим или сличним проблемским ситуацијама. 

- Организовање обука за вршњачку медијацију кроз радионичарски рад. 

-  Решавање проблема  методом “Форум театар” 

- Радионичарски рад у оквиру ОПД пројекта 

- Дежурство, обезбеђење, првила-обавезе, протоколи 

-  Родитељи у Тиму за насиље 

Сарадња 

Кроз тимски рад, сарадњу на пројектима, хуманитарним акцијама, стручним посетама и другим групним активностима  ученик: 

- Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева током пројекне 

наставе, пројектних и тематских задатака. 

- Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада  и придржава их се током заједничког рада. 

- Ангажује се на реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин. 

- Објективно вреднуј 

- Вршњаци уважавају индивидуалне способности појединаца и деце са посебним потребама у тимском раду. 

-  У наставном процесу одлични резултати постижу се вршњачком едукацијом. 

- Наставник остварује сарадњу кроз сачињавање планова, организацију тематских дана, пројектне наставе, планирање слободних 

активности, учешће у пројектима и др. 

- Срадња наставника уоквиру стручних органа. 

- Остваривање сарадње са родитељима анкетирањем, решавањем битних питања, уважавањем сугестија и предлога. 

- Сарадња са другим образовним и културним установама. 

Дигитална 

компетенција 

- Обучавање ученика за коришћење ИКТ у настави. 

- Упознавање ученика са правилима понашања на интернету на ЧОС-у. 

- Развијање дигиталних компетенција  истраживањм, обрадом и презентовањем података и ученичких  радова израдом  пројектних 

задатка. 

- Упућивање ученика на конкурсе, такмичења и смотре које се организују онлајн. 

- Обучавање ученика и родитеља за коришћење платформи за учење, есДневника и апликација за комуникацију. 

- Обука наставника за примену веб-алата у настави похађањем вебинара. 

- Обука наставника за реализацију наставе на даљину  хоризонталним учењем. 
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1.4 Специфичне предметне компетенције 

Представљају разраду (конкретизацију и спецификацију) опште предметне компетенције и то у оквиру дефинисаних кључних 

предметних области. 

 

1.5 Исходи образовања и васпитања  

Они су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног 

одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања; 

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и 

животној средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха; 

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 

друштвеној или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања 

путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и 

васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 
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1.6 Стандарди образовања и васпитања  

представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 

1) стандарди постигнућа ученика; 

2) стандарди квалитета рада установе; 

3) стандарди квалитета уџбеника; 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 

5) стандарди компетенција директора. 

 

1.7 Начела израде школског програма: 

1) усмерености на процесе и исходе учења; 

2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма; 

3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања вредности код ученика; 

4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних предмета; 

5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућности личног 

избора у слободним активностима; 

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и учења; 

7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе; 

8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог интересовања за учење и образовање 

у току целог живота; 

9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање ученика; 

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за живот и рад у школи. 
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II НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Назив: OСНОВНА ШКОЛА ''УЧИТЕЉ ТАСА'' НИШ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА од школске 

2021/2022. до 2025/2026.године 

 

Врста: основно образовање и васпитање (у трајању од осам година у два образовна циклуса, у складу са законом и програмом наставе и 

учења). Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. У Школи се 

реализује и припремни предшколски програм.  

 

Трајање свих програма наставе и учења које школа остварује: примењиваће нови школски програм од 1. септембра 2021. г. на период од 

четири године ( 2021/2022–2024/2025.)   

 

Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, извођењем химне Републике Србије, а завршава се 

31. августа наредне године.  

 

Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта. Време, трајање и организација образовно- -васпитног рада и школског распуста 

утврђује се школским календаром на годишњем нивоу.  

 

Време које ученик проводи у школи изражава се у сатима и обухвата:  

1) часове обавезних предмета;  

2) часове изборних програма;  

3) време проведено у активностима, које су садржане у школском програму и у функцији су развоја способности, интересовања и 

креативности ученика.  

 

Поједини делови донетог Школског програма моћи ће да се иновирају у току његовог остваривања у складу са законом и потребама 

Школе у виду Анекса.  

 

Језик на коме се остварује програм: српски језик. 
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2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 
2.1 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

бро

ј 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ I РАЗРЕД  II РАЗРЕД  III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

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

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

3.  Енглески 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     

У К У П Н О: А  20 720 21 756 20 720 20 720 

Ред. 

бро

ј  

 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

1  Верска настава/ Грађанско васпитање1 

1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б  1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А + Б  21 756 22 792 21 756 21 756 

 

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

 

Ред. 

бро

ј  

В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Редовна настава 21 756 22 792 21 756 21 756 

2. Пројектна настава     1 36 1 36 

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

4. Додатна настава       1 36 

5. Настава у природи * 
7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 
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Ред. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА   ( Г ) 
I РАЗРЕД  II РАЗРЕД  III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

број  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед. год. 

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

2. Ваннаставне активности2 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија  1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

 
1 Ученик бира један од понуђених изборних програма 
2 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта 

* Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником 

 
2.2 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Ред. 

број  А. ОБАВЕЗНИ  ПРЕДМЕТИ  
V  РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

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

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

2. Страни језик  2 72 2 72 2 72 2 68 

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

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

5.  Историја  1 36 2 72 2 72 2 68 

6.  Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 

7.  Физика  - - 2 72 2 72 2 68 

8.  Математика  4 144 4 144 4 144 4 136 

9.  Биологија  2 72 2 72 2 72 2 68 

10.  Хемија  - - - - 2 72 2 68 

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

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

13.  Физичко и здравствено васпитање  2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

 У К У П Н О: А 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Р. бр Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ   

1  Верска настава/ Грађанско васпитање1 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2.  Други страни језик2 

2 72 2 72 2 72 2 68 

У К У П Н О: Б  3 108 3 108 3 108 3 102 

У К У П Н О: А + Б  27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 

Р. бр 
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

V  РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

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

1. Редовна настава 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Слободне наставне активности3 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Допунска настав 1  36  1 36 1 36 1 34 

4. Додатни рад 1  36  1 36 1 36 1 34 

 

 

 

 

Р. 

бр 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

V  РАЗРЕД VI РАЗРЕД VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД 

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

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

2. Ваннаставне активности4 1 36 1 36 1 36 1 34 

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

 
1 Ученик бира један од понуђених изборних програма 
2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 
3 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне 

наставне активности које школа нуди. 
4 Ваннаставне активности: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе 
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III језик на коме се остварује програм 

 
Језик на коме се остварује програм: српски језик. 

 

IV начин остваривања школског програма 

 
3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 

 
I https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2017/10/1/reg 

II https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/16/3/reg 

III https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/5/3/reg 

IV https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/11/1/reg 

V https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/15/2/reg 

VI https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/15/2/reg 

VII http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/5/4/reg 

VIII https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/11/2/reg 
 

 

V Начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања 

 
3.1 Програм наставе и учења обавезних предмета за први циклус по разредима: 

 
Програм наставе и учења обавезних предмета за први циклус по разредима реализује се са начинима и поступцима за њихово остваривање по следећим документима: 

Разред  Службени гласник РС – Просветни гласник 

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

образовања и васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

II Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања: 16/2018-47, 3/2019-1, 5/2021-1 

III Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања: 5/2019-6, 1/2020-1, 6/2020-1 

IV Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања: 11/2019-1, 6/2020-20 

 

Специфичност наставе српског језика: Ученици учествују на разноврсним литерарним конкурсима који су локалног карактера или на 

нивоу шире заједнице. 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2017/10/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/16/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/5/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/11/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/15/2/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2018/15/2/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/5/4/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/2019/11/2/reg
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Библиотека “Стеван Сремац”-дечије одељење организује различите креативне радионице где учествују наши ученици, а њима се подстиче 

љубав према читању и негују здрави стилови живота. 

Ученици узимају учешће и на афирмативном конкурсу “Читалићи”, организатор библиотека у Алексинцу. 

У току године узимамо учешће и у другим конкурсима чији нас организатори позову. 

 

Специфичност наставе енглеског језика се огледа у потреби за континуираном индивидуализацијом. Искуство наставника у протеклим годинама 

показује да велики број ученика наше школе има знања која превазилазе прописане нивое постигнућа за одређени узраст. Из тог разлога   

 акценат стављамо на додатне материјале и активности како онлајн тако у школском простору. Акценат стављамо на охрабривање ученика свих 

нивоа постигнућа у узимању активног учешћа у раду кроз активности прилагођене узрасту. У настави користимо обиље видео 

материјала,материјале за мануелне активности.Учимо кроз глуму,плес и игру. 

 

Специфичност наставе математике На обавезним часовима Додатне наставе из математике ученици се припремају за разноврсна 

такмичења у току школске године. Обавезно узимамо учешће на такмичењу које организује ДМС ,такмичењу “Мислиша” и мећународној 

смотри математичара “Кенгур”. Основни нивои свих поменутих такмичења се одржавају у нашој школи. 

Специфичност наставе Свет око нас и Природа и друштво: Ученици са учитељима учествују у различитим пројектима Локалне 

заједнице или шире ,а тичу се тема које се изучавају на овом предмету. 

Специфичност наставе Ликовна култура: Кроз рад на часовима овог предмета ученици узимају учешће на ликовним конкурсима и 

такмичењима. Неки од тих су “Мали Пјер”, “Крв живот значи”.У току године подржимо и акције Ђачког парламента ликовним радовима 

на одређену тему. 
 

Специфичност наставе Музичка култура Нашу школу похађа велики број ученика који су у исто време и ученици Музичке школе. Знање 

које стичу у многим тренутцима оплемењује часове овог предмета. Новина је да на крају школске године одрже мали концерт у оквиру 

свог одељења или на нивоу разреда. Ови ученици су велики потенцијал наше школе у свим културним манифестацијама. 

 

Специфичност наставе Физичко васпитање  имамо велики број ученика коју постижу успехе на такмичењима у пливању, шаху ... Кроз 

организацију Школских такмичења пружамо подршку овим ученицима. 
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3.2 Програм наставе и учења обавезних предмета за други циклус по разредима: 
 

Програм наставе и учења обавезних предмета за други  циклус по разредима реализује се са начинима и поступцима за њихово остваривање по следећим 

документима: 

 
Разред  Службени гласник РС – Просветни гласник 

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

основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94 

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

основног образовања и васпитања: 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 

VII Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4 

VIII Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58 

 
Српски језик  и књижевност 

 

Специфичности:Настава Српског језика и књижевности  се реализује путем тимског рада и рада у пару.Може се реализовати ван 

учионице у комбинацији са позоришном представом и биоскопом,као и  у библиотеци.Читалачка култура се подстиче посетом сајма 

књига.У настави се прати континирани развој језика и књижевности,уводи интерактивна настава,активно се учествује у такмичењима у 

организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије.  

 

Енглески језик  

 

Специфичност наставе енглеског језика се огледа у потреби за континуираном индивидуализацијом. Искуство наставника у протеклим 

годинама показује да велики број ученика наше школе има знања која превазилазе прописане нивое постигнућа за одређени узраст. Из тог 

разлога акценат стављамо на додатне материјале и активности како онлајн тако у школском простору. У оквиру ових активности остварује 

се сарадња са Америчким културним центром и Стручним активима за стране језике других школа. Такође, сагледавајући интересовања 

наших ученика ораганизујемо интерно такмичење у спелингу и узимамо учешће у такмичењима у организацији НЕЛТА-е.  

 

 

Музичка култура  

 

Пети разред 

Циљ наставе и учења музичке културе ја да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и 

културе свог и других народа. Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: Човек и музика; Музички инструменти; 

Слушање музике; Извођење музике; Музичко стваралаштво. 
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Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију 

свих поменутих циљева наставе. Такође, у граду је током целе године организован велики број музичких дешавања, попут Мајске песме, 

Хорских свечаности, џез фестивала Нишвил, честих концерата Симфонијског оркестра и музичких догађаја у Народном позоришту (балет, 

опера), те ће ученици бити у прилици да организовано или самостално пропрате исте. Такође, оствариваће се и сарадња са Музичком 

школом у Нишу, чији ученици могу организовати наступе у нашој или њиховој школи, а за потребе упознавања наших ученика са 

музичким инструментима и композицијама различитих епоха. 

 

Шести разред 

Циљ наставе и учења музичке културе ја да код ученика, развијајући интересовања за музичку уметност, стваралачко и критичко 

мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и 

културе свог и других народа. Настава музичке културе остварује се кроз извођење, слушање и стварање музике. 

Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију 

свих поменутих циљева наставе. Такође, у граду је током целе године организован велики број музичких дешавања, попут Мајске песме, 

Хорских свечаности, џез фестивала Нишвил, честих концерата Симфонијског оркестра и музичких догађаја у Народном позоришту (балет, 

опера), те ће ученици бити у прилици да организовано или самостално пропрате исте. Такође, оствариваће се и сарадња са Музичком 

школом у Нишу, чији ученици могу организовати наступе у нашој или њиховој школи, а за потребе упознавања наших ученика са 

музичким инструментима и композицијама различитих епоха. 

 

Седми разред 

Циљ наставе музичке културе је да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа, као и да упознају музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих 

епоха, развију музикалност и креативност и негују смисао за заједничко музицирање. 

Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију 

свих поменутих циљева наставе. Такође, у граду је током целе године организован велики број музичких дешавања, попут Мајске песме, 

Хорских свечаности, џез фестивала Нишвил, честих концерата Симфонијског оркестра и музичких догађаја у Народном позоришту (балет, 

опера), те ће ученици бити у прилици да организовано или самостално пропрате исте. Такође, оствариваће се и сарадња са Музичком 

школом у Нишу, чији ученици могу организовати наступе у нашој или њиховој школи, а за потребе упознавања наших ученика са 

музичким инструментима и композицијама различитих епоха. 

 

Осми разред 

Циљ наставе музичке културе је да осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда образовних постигнућа, као и да упознају музичку културу кроз обраду тема повезаних са музиком различитих 

епоха, развију музикалност и креативност и негују смисао за заједничко музицирање. 

Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију 

свих поменутих циљева наставе. Такође, у граду је током целе године организован велики број музичких дешавања, попут Мајске песме, 

Хорских свечаности, џез фестивала Нишвил, честих концерата Симфонијског оркестра и музичких догађаја у Народном позоришту (балет, 
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опера), те ће ученици бити у прилици да организовано или самостално пропрате исте. Такође, оствариваће се и сарадња са Музичком 

школом у Нишу, чији ученици могу организовати наступе у нашој или њиховој школи, а за потребе упознавања наших ученика са 

музичким инструментима и композицијама различитих епоха. 

 

Историја 

Пети разред 

Специфичности: настава се изводи уз коришћење ресурса средине у којој живимо: посета локалитету Медијана, посета музеју града - 

археолошкој сали, скајп са кустосом музеја, коришћењем гугл учионице, филмова прилагођених настави разреда: Лепенски вир, Римски 

владари (цар Константин), Римски Наисус, посета градској библиотеци и архиву, учешће у манифестацији Ноћ музеја, учешће на 

такмичењима у организацији друштва историчара, учешће на конкурсима, израда изложби радова насталих на часовимау оквиру тематске 

недеље. 

Шести разред 

Специфичности: настава се изводи уз помоћ културних ресусрса  локалне средине -обилазак Твђаве, Пантелејске цркве (место сусрета 

крсташа и Стефана Немање), посета интернет страницама са снимцима витешких турнира (Деспотовац, Нишка тврђава), коришћење 

филма у настави: Српски јунаци средњег века, учешће у обележавању Савин дана, посета  манифестацији Ноћ музеја, коришћење гугл 

учионице, изложбе радова настале у тематској недељи, учешће на такмичењима и конкурсима друштва историчара. 

 

Седми разред 

Специфичности: настава се изводи уз коришћење локалних културних ресурса: обилазак Ћеле куле, обилазак Чегра - место одигравања 

битке, посета Тврђави (дозидана у време Турских освајања), коришћење филма у настави: Кнежевина Србија, Краљевина Србија, посета 

манифестацији Ноћ музеја, учешће на такмичењима друштва историчара, израда изложби насталих у току тематске недеље, коришћење 

гугл учионице. 

Осми разред 

Специфичности: настава се одвија уз коришћење ресурса локане средине: посета Логору Црвени крст, посета Официрском дому, обилазак 

споменика Петру Бојовићу, споменик војничко гробље на Делијском вису, споменик ослободиоцима Ниша и Александру ујединитељу, 

израда изложбе настале у оквиру тематске недеље, коришћење гугл учионице, коришћење филма: Где цвета лимун жут у учењу Првог 

светског рата, посета стратишту Бубањ, учешће на такмичењима и конкурсима друштва историчара и друштва потомака учесника 

ослободилачких ратова 1912 - 1920.година, посета манифестацији Ноћ музеја. 

Планови се налаз у  

Географија  

Пети разред 

Спицифичности:настава се изводи демонстративном методом на терену: оријентација у простору, оријентација карте и њено спаривање са 

тереном, климатски елементи (нарочито они које региструјемо чулима - температура ваздуха, падавине, ветар…), рељеф, посматрање 

реке, извор, посматрање планине, брда, алувијалних равни... Посматрање је једноставан и занимљив начин долажења до информација. 

Посматрање је праћено објашњењем, тумачењем, разговором. Обилазак Тврђаве и метеоролошке станице са циљем праћења ваздушног 

притиска, падавина и инсолације. 
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Шести разред 

Специфичности:у настави се користи ГИС - систем, географски информациони систем, систем за глобално позиционирање који омогућава 

одређивање положаја, географских координата било ког места на Земљи. Коришћење услуга овог система је олакшано употребом смарт 

телефона. ГИС је настао из потребе да се што тачније сагледају појаве и процеси у геосистему.  

 

Седми разред 

Специфичности:у настави уз помоћ алата укључујући ихформационо-комуникационе технологије садржај градива је веома погодан за 

примену принципа очигледности због структуре и разноврсности градива уз обавезну заступљеност географских карата на свим типовима 

часова. Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената максимално користити за васпитно деловање на ученике,  

развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност сарадње земаља у региону, на 

континенту и на глобалном нивоу.  

Осми разред 

Специфичности:Природно географске и друштвено економске одлике Србије прате програми екскурзије од  5 до 8 разреда као и примена 

очигледности у настави путем карата, интернет дневника, блогова, Youtubе. Учешће на такмичењима друштва географа, као и Наук није баук и у 

пројетима школе.  

Физика 

 

Специфичности:Физика промовише културу размишљања и критички став; гаји, унапређује и награђује размишљање;  развија свест о 

потреби заштите животног простора.Све то остварује кроз практичну примену-мали огледи, мисаони експерименти,рачунски 

задаци(школско, општинско, окружно, републичко, међународно такмичење). 

 

Математика  

Пети разред 

Специфичности:у настави се константно прати развој математичког образовања као базе научнотехнолошког развоја и веома важне 

компоненте развоја личности;увођење интерактивне наставе и примена различитих приступа настави математике; активно учешће на 

такмичењима  у организацији Друштва математичара Србије, као и на математичком такмичењу “ Мислиша”, МД “ Архимедес”; 

израда пројектних задатака, коришћење шема и мапа ума на часовима обраде и утврђивања градива; активно учешће у тематској недељи. 

 

Шести разред 

Специфичности:примена принципа очигледности приликом обраде или утврђивања наставних јединица уз коришћење информационо- 

комуникационих технологија и самостално извођење закључака; активно учешће у активностима( конкурси, фестивали науке, тематска 

недеља), као и на такмичењима у организацији  ДМС-а и МД “ Архимедес”;  учешће ученика у изради презентација и паноа и 

презентовање осталим ученицима; коришћење дигиталних уџбеника и гугл учионице у циљу боље обраде наставних јединица. 
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Седми разред 

Специфичности: у реализацији појединих наставних јединица се користе савремена дидактичка средства( рачунар, пројектор, видео 

материјали); комбиновање активности које потичу из више различитих области математике у циљу развоја способности посматрања, 

опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења; примена програмског пакета GeoGebra; израда презентација и 

паноа о важним математичарима и математичким појмовима; обележавање Међународног дана математике ( Дан броја пи), као и 

Међународног дана жена у математици;активно учешће на такмичењима  у организацији Друштва математичара Србије, као и на 

математичком такмичењу “ Мислиша”, МД “ Архимедес”; присуство манифестацији “ Математика у мају”; увођење СТЕМ концепта . 

 

Осми разред 

Специфичности: комбиновање активности које припадају различитим областима математике уз коришћење програмског пакета GeoGebra;  

обележаање важних датума у математици - Међународног дана математике ( Дан броја пи), као и Међународног дана жена у математици; 

активно учешће на такмичењима  у организацији Друштва математичара Србије  и на математичком такмичењу “ Мислиша”, МД “ 

Архимедес”; присуство манифестацији “ Математика у мају”; увођење СТЕМ концепта ; израда правилних полиедара- Платонових тела; 

коришћење шематских приказа, дијаграма и графикона у пројектним задацима и приликом систематизације градива; активно учешће у 

тематској недељи. 

Биологија 

 

Пети разред 
Специфичности: учешће ученика у изради презентација и презентовање осталим ученицима у циљу вршњачког учења и учења јавног 

наступања; ученици користе апликације на мобилном телефону у истаживачким задацима у окружењу; ученици представљају различите тема из 

градива и важне датуме израдом паноа; коришћење метода активно оријентисане наставе у савладавању градива; употреба гугл учионице у 

учењу нових и утврђивању савладаних наставних садржаја. 
 

Шести разред 

Специфичности: презентовање градива употребном метода АОН и веб-алата; коришћење мултимедијалних садржаја за савладавање 

градива и провере знања; израда пројектних задатака са елементима истраживачког рада; израда шема, табела и мапа ума у 

систематизацији градива; активно учешће у активностима (конкурси, пројекти, трибине, дебате, стручне посете, фестивалима науке и др.) 

на локалном, националном и међународном нивоу у области екологије и здравља;  учешће на онлајн такмичењима (Међународна 

јуниорска еколошка олимпијада); обележавање битних датума и дана; сарадња са организацијама (Дом здравља, “Црвени крст”, “Зелени 

кључ”, ПМФ, РЦ Ниш, РЦ за таленте); учешће експерата и родитеља у активностима на нивоу предмета; практична примена знања на 

терену ( “Out Door Classroom Day”).  

 

Седми разред 

Специфичности: обрада и утврђивање градива употребном иновативних метода и веб-алата; коришћење мултимедијалних садржаја за 

савладавање градива и провере знања; израда пројектних, тематских и истраживачких задатака; активно учешће у активностима 

(конкурси, пројекти, трибине, дебате, стручне посете, фестивалима науке и др.) на локалном, националном и међународном нивоу у 
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области екологије и здравља;  учешће на онлајн такмичењима (Међународна јуниорска еколошка олимпијада); обележавање битних 

датума и дана; сарадња са организацијама на локалном нивоу; практична примена знања на терену и учешћем у активностима на 

школском и ван школском нивоу.  

Хемија  

 

Специфичности: Смислено, проблемско, логичко, критичко, стваралачко и сарадничко учење у школи. Промовисање хемије и развијање 

интересовања за хемију, практичном применом знања на фестивалима науке, обележавањем битних датума и дана, учешћем на 

такмичењима. 

Техника и технологија  

 

Специфичности: обрада и утврђивање градива употребном мултимедијалних садржаја и савремених дидактичких средстава у настави 

(Рачунари, пројектор, видео презентације, материјали и алати, прибор за техничко цртање, макете, модели, саобраћајни полигон...), израда 

пројектних задатака са елементима истраживачког рада, коришћење дигиталних уџбеника и гугл учионице у циљу боље обраде наставних 

јединица.1. Организација хуманитарних продајних изложби модела од папира и картона које су ученици правили на часовима у оквиру 

теме Предузетништво.2. Организоване стручне посете производним фирмама у Нишу у оквиру практичног дела наставе.3. Ангажовање 

родитеља ученика техничке струке: држање предавања ученицима о свом занимању.  

 

4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ   
 

Верска настава -  Православни  катихизис (веронаука) 

Први разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Заједница као основ живота - 4 

3. Заједница љубави Бога, човека и природе - 5 

4. Неизмерна љубав Божија – Христос се роди! - 7 

5. Црква – заједница са Богом - 8 

6. Христова љубав према човеку и свету - 4 

7. Наша брига о свету (творевини Божјој) - 7 

Укупно: 36 

 

http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
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Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму.  

 

Други разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Моје место у цркви - 6 

3. Литургијске службе и њихов смисао - 6 

4. Живот у Цркви – лепота празника - 7 

5. Трпеза Господња - 5 

6. Света Литургија – прослава Васкрсења - 5 

7. Икона – прозор у вечност - 6 

Укупно: 36 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму.  

 

Трећи разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Бог ствара свет и човека - 7 

3. Бог нас воли - 7 

4. Заједница Бога и света кроз човека - 7 

5. Литургија – преображени свет - 7  

6. Човек и природа - 7 

Укупно: 36 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Познавање природе и друштва, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
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Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму.  

 

Четврти разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Црква је наш избор - 7 

3. Христос нас све зове - 7  

4. Диван је Бог у Светима својима - 8 

5. Значај врлинског живота - 7 

6. Са нама је Бог - 6 

Укупно: 36 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Познавање природе и друштва, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму.  

 

Пети разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Религија и култура старог света - 3 

3. Откривење – свет Библије - 4 

4. Стварање света и човека - 8 

5. Старозаветна историја спасења - 7 

6. Закон Божији - 4 

7. Месијанска нада - 9 

Укупно: 36 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/


Школски програм  

                                                                             Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш                                                                               28 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму. 

Учешће на такмичењима из Верске наставе предвиђеним календаром Министарства просвете, као и посете Музеју црквених старина и 

другим православним храмовима у Нишу. 

 

Шести разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Припрема света за долазак Сина Божјег - 5 

3. Увод у Нови Завет - 5 

4. Богочовек – Исус Христос - 17 

5. Црква Духа Светога - 8 

Укупно: 36 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму. 

Учешће на такмичењима из Верске наставе предвиђеним календаром Министарства просвете, као и посете Музеју црквених старина и 

другим православним храмовима у Нишу. 

 

Седми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Богопознање - 5 

3. Јединство Цркве Христове - 7 

4. Светотајински живот Цркве - 12 

5. Српска Црква кроз векове - 11 

Укупно: 36 

http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/


Школски програм  

                                                                             Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш                                                                               29 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму. 

Учешће на такмичењима из Верске наставе предвиђеним календаром Министарства просвете, као и посете Музеју црквених старина, Ћеле 

кули и другим православним храмовима у Нишу. 

 

Осми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и  

на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за 

реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. 

Теме и наставни садржаји за реализацију 

1. Увод - 1 

2. Човек је икона Божија - 6 

3. Подвижничко-евхаристијски етос - 7 

4. Литургија - 10 

5. Царство Божије - 10 

Укупно: 34 

Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање. 

Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). 

За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Храму. 

Учешће на такмичењима из Верске наставе предвиђеним календаром Министарства просвете, као и посете Музеју црквених старина, Ћеле 

кули и другим православним храмовима у Нишу. 

 

Грађанско васпитање  

 

Први разред 

План и програм за часове овог предмета је наведен у “Службеном гласнику РС”,бр.6/2017. 12/2018. 

 

Други разред 

План и програм за часове овог предмета је наведен у “Службеном гласнику РС”,” Просветни гласник”, број16/18 и 3/19. 

 

Трећи разред 

План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр.  12/18. 

http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/
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Четврти разред 

План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19. 

 

Пети разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018). 

 

Шести разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018). 

 

Седми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 27/2018). 

 

Осми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 27/2018). 

 

Специфичности: настава Грађанског васпитања реализује се у тимском раду или раду у групи, што мотивише ученике и пружа прилику 

сваком да да свој допринос на часу. Осим у учионици, часови се реализују на неким занимљивим местима који ученици предложе: парк 

Чаир, Тврђава… Највећа особеност је ангажовање у хуманитарним акцијама на нивоу школе, као и у сарадњи са локалном заједницом, у 

којима учествују ученици од петог до седмог разреда. 

 

Пројектна настава 

 
Трећи разред: 

План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр.  19/18. 

 

ТЕМЕ И НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: 

1.Одељењске штафетне приче –електронска књига 2 

2. Одељењски еко-филм 2 

3. Школски биоскоп поново ради - 5 

4. Очистимо наш парк - 4 

5. Историја нашег краја -  2 

6.Енигматске одељењске новине -  3 

7. Боље спречити него лечити  2 

8. Уметност рециклаже  2 
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9. Занимације – воћне декорације  4 

10. Покажимо лице животне заједнице  4 

11. Од спајалице до наруквице  4 

12. Увек смета Тета Цигарета  2 

УКУПНО : 36 
 

Четврти разред: 

 

План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19. 

 

ТЕМЕ  И БРОЈ ЧАСОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:  

1. Сајам  љубимаца-4 часа 

2. Ја сам дете ове планете-4 часа 

3. Лепо понашање (кућа,школа,биоскоп,интернет)-4 часа 

4. Много волим пазнике-4 часа 

5. Лутке за нашу представу-3 часа 

6. Макета наше школе-2 часа 

7. Истражујемо свет научних експеримената-5 часа 

8. Шта све могу од фине глине 3-часа 

9. Наш простор и наша ствар 4 часа 

10. Успомене за цео живот 3 часа 

УКУПНО : 36 

 

Специфичности: Ученици су имали могућност да предложе садржаје које би волели да имају у оквиру овог предмета наредне школске 

године. На основу њихових предлога и размишљања учитеља који изводе наставу у четвртом разреду је настао план рада за овај предмет. 

Узећемо и учешће у креативној радионици “Дедина гаража”. 

 

Немачки језик 

Пети разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018 и 3/19). 

Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе 

циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика. Настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем.У оквиру додатне наставе ученике спремамо ѕа раѕличите нивое такмичења. 
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Шести разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018 и 3/19). 

Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе 

циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика.  Настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем.У оквиру додатне наставе ученике спремамо ѕа раѕличите нивое такмичења. 

 

Седми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/19 и 1/20). 

Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе 

циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика. Настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем.У оквиру додатне наставе ученике спремамо ѕа раѕличите нивое такмичења. 

 

Осми разред 

План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/19 и 6/20). 

Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе 

циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика. Настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем. У оквиру додатне наставе ученике спремамо ѕа раѕличите нивое такмичења. 

 
Француски језик 

 

Специфичности: настава француског језика се одвија у малим групама, што даје могућност да  наставник посвети сваком ученику 

довољно пажње, посебно у усменом изражавању и тако постави добру основу за даље. Аудио и видео материјали су саставни део већине 

часова. Сарадња са Француским институтом у Нишу омогућава нам учешће на бесплатним радионицама, филмским пројекцијама и 

осталим активностима предвиђеним за тај узраст у организацији ФИ. У оквиру додатне наставе ради се припрема за полагање испита 

ДЕЛФ, у чему су наши ученици већ низ година јако успешни. 
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План и програм за часове овог предмета за пети и шести разред наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018). 

План и програм за часове овог предмета за седми и осми разред наведен је у: : (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 

27/2018). 
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5. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ  
 

Чувари природе,  5. разред  

Редни број Област / тема Садржај програма,/ кључне речи Време реализације Број часова 

1. 

Положај и улога човека у природи 

Упознавање ученика са важном улогом и 

позитивним/негативним утицајем човека у природи 

(антропогени фактор). 

септембар, октобар , 

новембар, децембар 

15 

2. Одговоран однос према одрживости 

животне средине 

Оснаживање ученика за одговоран однос према природи и 

природним ресурсима.  

јануар, фебруар 8 

3. Извори и последице загађивања 

животне средине 

Покретање акција из области заштите животне средине. март, април 8 

4. 
Биодиверзитет 

Упознавање ученика са појмом биодиверзитета и 

начинима његовог очувања. 

мај, јун 5 

 

Чувари природе,  6. Разред 

Редни број Област / тема Садржај програма,/ кључне речи Време реализације Број часова 

1. 
ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И УТИЦАJ ЧОВЕКА 

Упознавање ученика са важном улогом и позитивним 

/негативним утицајем човека у природи (антропогени 

фактор). 

Покретање акција из области заштите животне средине.  

септембар, 
 

4 

2. 
ОДГОВАРАН ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Оснаживање ученика за одговоран однос према природи и 

природним ресурсима. 

октобар , новембар, 

децембар 

  

 

11 

3. 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

Развијање здравих навика и здравих стилова живота 

ученика. 

јануар, фебруар 

  
6 

4. 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

Упознавање ученика са правима животиња, са одговорним 

односом према кућним љубимцима и угроженошћу 

домаћих, огледних и животиња крзнашица. 

март, април 

  

  

7 

5. 
ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА 

Упознавање ученика са појмом биодиверзитета и 

начинима његовог очувања. 
мај, јун 8 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - Хор и оркестар - 5, 6, 7. и 8. Разред 

 
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других 

народа. Остали циљеви и задаци су: 

-да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; 

-да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање; 

-да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; 

-да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике); 

-да развија критичко мишљење. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, које су примерене 

гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, 

годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). 

б) Свирање 

- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог инструментарија. 

- На основу искуства у извођењу музике, препознати и свирати делове песама. 

в) Основе музичке писмености 

Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола, појам предзнака - повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, 

шеснаестина ноте у групи. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање вокално-инсрументалних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа и 

народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. 

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на основу 

изражајних елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија. 

 

Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију свих поменутих циљева 

наставе ( Орфов инструментаријум, клавир, гитара, синтисајзер, комплет бубњева, озвучење…). Велики број ученика похађа  Музичку школу у Нишу, те могу 

организовати наступе у нашој школи, а за потребе упознавања осталихих ученика са музичким инструментима и композицијама различитих епоха. 
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Домаћинство 

 Специфичности које карактеришу начине и поступке за остваривање програма  

7. и 8.разред Развијање свести о сопственим знањима и способностима, стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном 

животу и развијање способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања савремене породице 

и домаћинства, спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета живљења. 

 

Редни број Област / тема Садржај програма,/ кључне речи Време реализације 
Број 

часова 

1. СРЕДСТВА  ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ СТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХРАНА ЧОВЕКА 

-Истицање значаја воде у свакодневном 

животу , посебно у хигијени 

 

-Средства за личну хигијену и козметику 

 

-Улога и значај кућне  апотеке 

 

-Материјали за опремање стана, њихово 

одржавање и одржавање стана 

 

-Руковање, разврставање и одлагање отпада 

у домаћинству 

 

-Биолошки важне супстанце и намирнице у 

исхрани и последице неправилне исхране 

 

-Загађивање хране и заштита од 

загађивања, одлагање,чување и 

конзервисање намирница 

 

-Припремање хране, начини обраде 

намирница 

 

-Култура понашања за столом 

септембар 

 

октобар 

 

 

новембар 

 

 

децембар 

 

 

јануар, фебруар, март 

 

април, мај 

 

 

мај, јун 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 
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6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 
ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Српски језик                                                         Разред:1.                                                 Годишњи фонд:18 

 Р.БР.ТЕМЕ    ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

         1. Основе читања и писања Гласови и штампана слова; Читамо и пишемо научена слова У термину допунске наставе 4 

          2. 
Језик 

Употреба великог слова на почетку реченице,у писању 

личних имена,презимена,надимака,као и имена насеља 
У термину допунске наставе 4 

         3. Књижевност Текстови и песме  У термину допунске наставе 6 

         4. Језичка култура изражавања Прича по низу слика; Реченице од задатих речи У термину допунске наставе 4 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Математика                                                        Разред:1.                                                  Годишњи фонд:18 

Р.БР.ТЕМЕ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. 
Предмети у простору и 

односи међу њима 

Упоређивање предмета према дужини и боји 

Предмети облика круга,правоугаоника,квадрата,и троугла 
У термину допунске наставе 2 

2. Линија и област 
Тачка,спајање тачака линијама 

Унутрашњост и спољашност 
У термину допунске наставе 2 

3. Бројеви до 10 
Скуп,члан скупа,припадање; Сабирање (знак плус) 

Одузимање (знак минус); Предходници,следбеници бројева 
У термину допунске наставе 4 

4. Бројеви до 20 

Повезивање сабирања и одузимања; Сабирци и збир 

Умањеник,умањилац,разлика; Сабирање и одузимање са 

прелазом преко десетица 

У термину допунске наставе 4 

5. Бројеви до 100 

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја 

Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја 

Одређивање непознатог броја 

Сабирање и одузимање бројева прве стотине 

У термину допунске наставе 4 

6. Мерење и новац Меримо дужину; Метар; Наш новац У термину допунске наставе 2 
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ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Српски језик               Разред: други                   Годишњи фонд: 18 

Р.БР.ТЕМЕ    ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. Књижевност 

-песма, прича, бајка, басна, драмски текст 

-догађај, време, место, ликови, 

-стих, строфа, рима 

У термину допунске наставе 6 

2. Језик 

-глас, слог, самогласници, сугласници 

-именице, глаголи 

-реченице по облику и значењу 

-слова латинице 

У термину допунске наставе 6 

3. Језичка култура 
-усмено и писмено изражавање: причање, описивање, 

препричавање 
У термину допунске наставе 6 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Математика            Разред: други                 Годишњи фонд: 18 

 Р.БР.ТЕМЕ    ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. 
Природни бројеви до 

100 

-сабирање и одузимање до 100 

-множење и дељење 

-текстуални задаци са 1 и 2 операције 

У термину допунске наставе 12 

2. Геометријски облици 
-права, дуж, криве, изломљене линије 

-правоугаоник, квадрат 
У термину допунске наставе 3 

3. Мерење и мере -мере за дужину и време У термину допунске наставе 3 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА      Предмет: Српски језик     Разред: 3.          Годишњи фонд: 18 

Р.БР.ТЕМЕ    ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. Језик 

-Врсте реченица,врсте речи 

-Правопис (подела речи на крају реда , велико слово, 

наводници,сугласник ј, скраћенице) 

-Управни говор 

У време часова допунске 

наставе 
6 

2. Језичка култура 

Читање,описивање,разумевање прочитаног, различите 

комуникативне ситуације, језичке,стилске говорне вежбе, 

богаћење речника 

У време часова допунске 

наставе 
6 
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3. Књижевност 
Поезија,проза,драмски текстови,популарни и информативни 

текстови, лектира 

У време часова допунске 

наставе 
6 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА       Предмет:Математика       Разред:3.       Годишњи фонд:18 

Р.БР.ТЕМЕ    ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. Бројеви 
Бројеви прве хиљаде ;4рачунске операције;једначине и 

неједначине;разломци,децимални запис, римске цифре 

У време часова допунске 

наставе 
8 

2. Мерење и мере 
Мерење масе, дужине, запремине течности, површине, 

времена и мерне јединице 

У време часова допунске 

наставе 
6 

3. Геометрија 

Круг, троугао, правоугаоник, квадрат, угао, паралелне праве, 

нормалне праве. 

Обим и површина. 

У време часова допунске 

наставе 
4 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА             Предмет:Српски језик                         Разред: 4                                                                                            Годишњи фонд: 18 

Р.БР.ТЕМЕ   ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. Језик 

Реченични чланови: субјекат , предикат и објекат; служба у 

реченици; врсте реченица 

Речца ЛИ, непроменљива реч Јер, речС/Са уз личну заменицу, 

употреба заменице Ви,правопис (велико слово) 

У време часова допунске наставе 7 

2. Језичка култура Читање,описивање,разумевање прочитаног У време часова допунске наставе 7 

3. Књижевност Поезија,проза,драмски текстови У време часова допунске наставе 4 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА                   Предмет:Математика                           Разред:4                                                                                        Годишњи фонд:18     

Р.БР.ТЕМЕ   ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. 
Бројеви Природни бројеви и нула; 4рачунске операције; једначине и 

неједначине; разломци, децимални запис 
У време часова допунске наставе 

10 

2. Мере мерне јединице за површину и запремину; У време часова допунске наставе 6 

3. Геометрија цртање квадра и коцке У време часова допунске наставе 2 
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ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ПЕТИ  

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Синтакса - 

реченица и 

реченични 

чланови 

Правопис - 

поштовање 

норме 

Књижевн-

ост – књи-

жевни родо-

ви и врсте 

Стилистика 

Морфологи-

ја – имени-

це, падежи 

Морфологи-

ја - глаголи 

Морфологи-

ја - придеви 

и бројеви 

Морфологи-

ја - 

заменице 

Мофологија 

– непромен-

љиве речи 

Књижевно-

ст - анализа 

песме / 

приповетке 

1 час 

недељно – 

36 годишње 

Страни 

језик  

Present 

Simple  

Present 

continuous 

Parts  of 

speech 

Can and 

have 
Past Simple 

Irregular 

verbs 

Comparative 

adjectives 
Be going to Imperatives Will/won’t 

Историја  

предмет 

изучавања 

историје 

-време 

-простор 

које 

одговоре 

нам даје 

проучавање 

историје 

историјски 

извори 

стари исток-

особености 

Грчки 

полиси 

Грчка 

култура 

Хеленистич

ко доба и 

његова 

култура 

Римска 

држава,осва

јања,уређе-

ње,друштво 

Римска 

култура 

Хришћан-

ство 

цар 

Константин  

Историјска 

налазишта 

старог века 

у Србији 

Географија  
Човек и 

географија 
Васиона 

Облик и 

величина 

земље 

Ротација и 

револуција 

Унутрашња 

грађа земље 

Ваздушни 

омотач 

земље 

Вода на 

земљи 

Биљни и 

животињски 

свет 

Угроженост 

билј.и 

жив.света 

Заштита 

биљ. и жив. 

света 

Математика  

Скуп 

природних 

бројева N . 

Основна 

својства 

операција у 

скупу N 

Дељивост у 

скупу N0 .. 

Својства 

дељиво- 

сти 

 

Прости и 

сложени 

бројеви.  

Растављање 

бројева на 

просте 

чиниоце 

Разломци 

I део 

 

Разломци 

I део 
Угао 

Угао 

 Разломци - 

II део 

Разломци - 

II део 

 

Осна 

симетрија 

 

Разломци 

III део 

(аритметичк

а средина и 

размера) 

 

Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Порекло и 

разноврсно-

ст живота 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Живот у 

екосистему 

Живот у 

екосистему 

Човек и 

здравље 

Човек и 

здравље 

Немачки 

јрзик 

Wer bist 

du/sich 

vorstellen 

Freizeitaktivi

täten 
Zahlen 

Bestimmter 

Artikel 

Unbestimmt

er Artikel 

Präpositione

n 

Unregelmäss

ige Verben/ 

nehmen und 

essen 

Personalpron

omen  es 
Schulsachen Genitiv 

Француски 

језик 

se présenter 

parler de soi 
lecture les articles 

le genre et le 

nombre 

les verbes 

réguliers au 

présent 

les verbes 

irréguliers au 

présent 

lecture les nombres 
parler de sa 

famille 

chanter en 

français 
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ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ШЕСТИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Синтакса - 

реченица 

Морфологи-

ја - 

променљиве 

речи, 

падежи 

Правопис 

Морфологи-

је - 

непроменљ

иве речи 

Култура 

изражавања 

Књижев-

ност - 

подела на- 

родне књи- 

жевноси 

Фонетика - 

гласови 

српског 

језика 

Фонетика - 

гласовне 

промене 

Књижевно-

ст - анализа 

народне 

епске песме 

Акценат 

речи 

1 час 

недељно – 

36 

годишње 

Историја  

основне 

одлике 

средњег 

века 

рани 

феудализам 

велика 

сеоба и 

стварање 

нових 

држава 

досељавање 

Словена на 

Балкан 

прве Српске 

државе 

династија 

Немањић 

српска 

средњеве-

ковна 

култура 

историјски 

споменици 

средњег 

века-

задужбине 

основне 

одлике 

новог века у 

свету и 

Европи 

положај 

српског 

становништ

ва под 

страном 

влашћу (16-

18 век) 

Географија  

Предмет 

проучавања 

и подела 

географије 

Геграфска 

карта 

Географска 

карта 

Становништ

во 
Насеља Привреда Привреда 

Држава и 

интеграцио

ни процеси 

Географија 

Европе 

Географија 

Европе 

Физика   Кретање  Кретање 
 

Сила 

 

Сила 

 

Мерења    

 

Мерења    
 Маса и 

густина 

 Маса и 

густина 

 

Притисак 

 

Притисак 

Математика  
Цели 

бројеви 

Троугао, 

врсте 

троуглова, 

углови 

троугла 

Ставови 

подудар-

ности 

 

Рациона- 

лни бројеви 

- I део 

  

Рационални 

 бројеви 

- I део 

  

Четвороугао 

 

Четвороугао 

Операције 

са  

векторима 

  

Рационални 

бројеви 

- II део 

  

Рационални 

бројеви 

- II део 

  

Површина 

троугла и 

четвороугла  

 

Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Живот у 

екосистему 

Живот у 

екосистему 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Порекло и 

разноврс-

ност живота 

Човек и 

здравље 

Човек и 

здравље 

Немачки 

јрзик 

Wiederholun

g 
Präsens 

Präteritum 

von haben 

und sein 

Präteritun 

von 

Modalverben 

Über eigenes 

Zimmer 

sprechen 

Gegenstände 
Wechselpräp

ositionen 

Wegbeschrei

bung 

Orte in der 

Stadt 

Städte in 

Deutschland 

Француски 

језик 
révision grammaire lecture grammaire 

les activités 

et les sports 

production 

orale 

production 

écrite 
lecture grammaire révision 
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ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  СЕДМИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Морфоло-

гија - 

променљиве 

врсте речи 

Морфоло- 

гија - 

падежи 

Акценат 

речи и 

реченице 

Правопис 
Синтакса - 

синтагма 

Синтакса - 

комуникатив

на и 

предикатска 

реченица 

Синтакса - 

независне 

реченице 

Синтакса - 

зависне 

реченице 

Књижевност 

- књижевни 

родови и 

врсте 

Стилистика - 

стилске 

фигуре 

1 час 

недељно 

– 36 

годишње 

Страни језик  
Present  

Simple 

Present 

Continuous 

Past  

Simple 

Past  

Contin. 

Comparis. 

of adjectives 

Question 

words 

Present  

Perfect 

Future 

Simple 

Future  

Contin. 

Second  

Condition. 

The passive 

v. 

Историја  

Индустриј-

ска 

револуција 

америчка, 

француска 

револуција 

наполеонови 

ратови 

источно 

питање 

Српска 

револиција 

положај 

Срба под 

страном 

влашћу 

револуција 

1848/49 

грађански 

рат у САД, 

уједињење 

Италије и 

Немачке 

Владавина 

Обреновића 

Владавина 

Карађор-

ђевића 

Први 

светски рат 

Србија и 

Црна Гора у 

Првом 

светском 

рату 

Географија  
Регионална 

географија 

Географске 

регије 

Европе 

Регије 

Европе 

Европска 

унија 
Азија Африка 

Северна 

Америка 

Јужна 

Америка 

Аустралија и 

океанија 

Поларне 

области 

Физика  

 

Кретање и 

сила 

 

Кретање и 

сила 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже и 

сила трења 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже и 

сила трења 

 Равнотежа 

тела 

 Равнотежа 

тела 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

Топлотне 

појаве 

 

Топлотне 

појаве 

Математика  
Реални 

бројевви 

Питагрина 

теорема 

Цели 

алгебарски 

изрази 

-I део 

Цели 

алгебарски 

изрази 

-I део 

Многоугао Многоугао 

Цели 

алгебарски 

изрази 

-II део 

Цели 

алгебарски 

изрази 

-II део 

Круг 
Обрада 

података 

Биологија  

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Порекло и 

разноврс-

ност живота 

Порекло и 

разноврс-

ност живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Живот у 

екосистему 

Човек и 

здравље 

Хемија  

Хемија као 

експеримент

ална наука и 

хемија у 

свету око 

нас 

Хемијска 

лаборатори

ја, 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

Молекули 

елемената и 

једињења, 

јони и јонска 

једињења 

Молекули 

елемената и 

једињења, 

јони и јонска 

једињења 

Хомогене и 

хетерогене 

смеше 

Хомогене и 

хетерогене 

смеше, 

Хемијске 

реакције и 

хемијске 

једначине 

Хемијске 

реакције и 

хемијске 

једначине, 

Израчунава

ња  

у хемији 

Израчунава

ња  

у хемији, 

Водоник и 

кисеоник, и 

њихова 

једињења; 

Водоник и 

кисеоник, и 

њихова 

једињења; 

Соли 
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Соли 

Немачки 

јрзик 

Wiederholun

g 
Imperativ 

Komparativ 

mit als 

Perfekt/Hilfs

verben 

Perfekt/Pertiz

ipien 

Perfekt bei 

Mischverben 

Adjektivsteig

erung 
Kleidung 

Adjektivdekli

nation 

Nebensätze 

mit weil 

1 час 

недељно 

– 36 

годишње 

Француски 

језик 
révision grammaire lecture 

production 

orale 

production 

écrite 
lecture 

activités 

ludiques 

production 

orale 
lecture révision 

1 час 

недељно 

– 36 

годишње 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ОСМИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Развој 

српског 

језика 

Морфологи-

ја - значење 

и функција 

падежа 

Грађење 

речи 

Фонетика - 

гласовне 

алтернације 

Морфологи-

ја - 

глаголски 

систем 

Синтакса - 

реченични 

чланови 

Синтакса - 

врсте 

синтагми 

Синтакса - 

комуникатив

на реченица 

Синтакса - 

зависне и 

независне 

реченице 

 

1 час 

недељно 

 

- 34  

годишње 

 

Страни језик  
Lost and 

Found 
Choices 

What’s It 

Worth 
Feelings Discovery Discovery About Me 

On the 

Streets 
The Law  

Историја  

прилике у 

свету после 

Великог 

рата 

Версајски 

мировни 

уговор, 

економска 

криза, 

фашизам и 

нацизам 

Свет на путу 

ка новом 

рату 

Југословенс

ка 

краљевина 

рушење 

версајског 

мировног 

уговора 

свет у 

Другом 

светском 

рату 

Југославија 

у Другом 

светском 

рату 

свет после 

Другог 

светског 

рата 

Југославија 

после 

Другог 

светског 

рата 

прилике у 

свету и 

Југославији 

крајем 20. 

века 

Географија  

Симболи 

републике 

Србије 

Положај,гра

нице,величи

на Србије 

Природне 

одлике 

Србије 

Насељ 

Србије и 

становништв

о 

Привреда 

Србије 

Привреда 

Србије 

Завичајна 

географија-

Мој Ниш 

Срби ван 

граница 

Србија у 

савременим 

интеграцијск

им 

процесима 

Србија у 

савременим 

интеграцијск

им 

процесима 

Физика  

Осцилатор-

но и таласно 

кретање 

Осцилатор-

но и таласно 

кретање 

 

Светлосне 

појаве 

 

Светлосне 

појаве 

 

Електрично 

поље 

 

Електрична  

струја 

 

Електрична  

струја 

 

Магнетно 

поље 

Елементи 

Атомске и 

Нуклеарне  

физике 

Физика и 

савремени 

свет 

Математика  Сличност 
Тачка, права 

и раван 

Линеарне 

једначине и 

неједна 

чине са 

једном 

непозна- 

Призма Пирамида 
Линеарна 

функција 

Системи 

линеарних 

једначина 

Ваљак Купа Лопта 
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том 

Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Човек и 

здравње 

Човек и 

здравље 

Порекло и 

разноврснос

т живота 

Наслеђива- 

ње и 

еволуција 

Наслеђива- 

ње и 

еволуција 

Живот у 

екосистему 

Хемија  

Метали, 

оксиди, 

хидроксиди 

Метали, 

оксиди, 

хидроксид

и 

Неметали, 

оксиди и 

киселине 

Неметали, 

оксиди и 

киселине 

Соли 

 

Соли 

Угљоводони

ци 

Угљоводони

ци 

Органска 

једињења са 

кисеоником 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

Заштита 

животне 

средине и 

зелена 

хемија 

Немачки 

јрзик 

Wieder- 

holung 
Präsens Präteritum Perfekt Futur Passivsätze 

Adjektivdekli

nation 
Nebensätze 

Schulsystem 

in Serbien 

Schulszstem 

in 

Deutschland 

Француски 

језик 
révision 

production 

orale 

production 

écrite 
lecture grammaire grammaire lecture 

production 

orale 

production 

écrite 
révision 

 

 Наведене су области, теме како би се пратило и искористило. згодно за планирање тематских недеља, заједничких пројеката и корелације зато 

што пружа прегледну слику тема по месецима. 

 

  ДОДАТНА   НАСТАВА                             Предмет: Математика                            Разред :4                                                                        Годишњи фонд: 36               

Р.БР.ТЕМЕ  ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈ ПРОГРАМА/ Кључне речи ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ БР:ЧАСОВА 

1. Бројеви 

Четири рачунске операције у скупу No; 

бројевни изрази; рачунске  операције; једначине и 

неједначине; разломци децимални запис 

У термину предвиђеном за час  

14 

2. Мере Мерне јединице за површину и запремину;проблемски задаци У термину предвиђеном за час  18 

3. Геометрија Особине квадра и коцке;цртање и прављење модела У термину предвиђеном за час  4 
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ДОДАТНА   НАСТАВА                             Разред  ПЕТИ  

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Синтакса - 

врсте 

реченица 

Књижевно-

ст - форме 

казивања 

Правопис 

Књижевно-

ст - тема, 

мотив, идеја 

дела 

Лексика - 

стандард и 

дијалекат 

Књижевно-

ст - драмски 

текст 

Књижевно-

ст - 

тумачење 

сценског 

дела 

Морфоло-

гија - 

значење и 

употреба 

падежа 

Морфоло-

гија – лич-

ни и нелич-

ни глагол-

ски облици 

Синтакса - 

служба речи 

36 (1 час 

недељно) 

Страни језик  

Asking for 

and giving 

information 

Talking 

about 

timetables 

Phoning a 

friend 

Comparing 

two pictures 

Present 

simple and 

conituous 

Shopping at 

the market 

Past tense-

irregular 

verbs 

 

Talking 

about video 

games 

Describing 

people 

The weather 

forecast 

36 (1 час 

недељно) 

Историја    

особености 

држава 

старог 

истока 

култура 

старог 

истока 

грчки 

полиси 

грчка 

култура 

Хеленис-

тичко доба и 

култура 

римска 

држава 

римска 

култура 

хришћан-

ство 

налазишта 

праистори-је 

и старог 

века на тлу 

Србије 

36 (1 час 

недељно) 

Географија  

Постанак 

земљописа-

географије 

Васиона -

бесконачан  

простор 

Ипак се 

креће -

Земљина 

кретања 

Континен-ти 

некад и сад -

лито-

сфера,грађа 

Земље 

Литосфера 

 Вулкани -

кретање 

магме 

Атмосфера 

Прогноза 

времрена, 

климатске 

промене 

Хидросфера

- 

Вода је 

извор 

живота-

хидросфера 

Биосфера 

хоризон-

тална и 

вертикала 

зоналност 

Биосфера-

плућа 

планете 

36 (1 час 

недељно) 

Математика  
Логички 

задаци 

Прости и 

сложени 

бројеви 

Одабрани  

логичко - 

комбина-

торни 

задаци 

Магични  

квадрати 

Скраћива- 

ње , 

проширива-

ње и упо-

ређивање 

разломака 

Проблем-

ски задаци 

са разлом-

цима 

Разломци на 

мате- 

матичким  

такмиче- 

њима 

Проблем-

ски задаци 

са разлом-

цима 

Одабрани 

логичко - 

комбина-

торни 

задаци 

Осна  

симетрија 

36 (1 час 

недељно) 

Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Порекло и 

разновр-

сност 

живота 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Живот у 

екосистему 

Живот у 

екосистему 

Човек и 

здравње 

Човек и 

здравње 

36 (1 час 

недељно) 

Немачки 

језик 

Begrüssunge

n, Sich 

vorstellen, 

Zahlen 

Sprachen und 

Länder 

Freiyeitaktivi

täten 

Grammatikü

bungen 
Schulfächer Schulsachen 

Essen und 

Trinken 
Hörverstehen 

Leseverstehe

n 
Schreiben 

36 (1 час 

недељно) 

Француски 

језик 

préparation 

au DELF 
CO PO CE PE CO PO CE PE CO 

36 (1 час 

недељно) 
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ДОДАТНА   НАСТАВА                             Разред  ШЕСТИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Говорна 

култура - 

вежбе 

Морфологи-

ја - служба и 

значење 

падежа 

Морфологи-

ја - прости и 

сложени 

глаголски 

облици 

Акценат 

речи 

Фонетика - 

гласовне 

промене у 

гл. 

облицима 

Књижевност 

- форме 

казивања 

Књижевност 

- 

композиција 

дела 

Стилистика 

- стилске 

фигуре 

Синтакса - 

реченица и 

реченични 

чланови 

Морфологи-

ја - лични и 

нелични гл. 

облици 

36 (1 час 

недељно) 

Историја  

Историја 

као наука и 

предмет 

истражи-

вања 

историјски 

извори 

-простор 

-време 

особености 

старог 

истока 

култура 

народа 

старог 

истока 

највећи грч-

ки полиси 

грчко пер-

сијски рато-

ви пелопо-

нески рат 

грчка 

култура 

Хеленисти-

чко доба и 

његова 

култура 

римска 

држава и 

друштво 

римска 

култура 

историјска 

налазишта 

праистори-је 

и старог 

века у 

Србији 

36 (1 час 

недељно) 

Географија  

Упознајмо 

карту и 

њене 

елементе 

Карта и 

рељеф на 

карти 

Становниш-

тво поста-

нак,промене  

 

 

 

 

 

Насеља 

некад и сад 

Привреда 

примарни и 

секундарни 

сектор 

Привреда 

терцијарни 

и квартарни 

сектор 

Одрживи 

развој 

Држава 

интеграција 

Европа 

одлике 

континента 

Регионална 

подела 

Европе 

36 (1 час 

недељно) 

Физика   Кретање  Кретање 
 

Сила 

 

Сила 

 

Мерења    

 

Мерења    
 Маса и 

густина 

 Маса и 

густина 

 

Притисак 

 

Притисак 

36 (1 час 

недељно) 

Математика  
Цели 

бројеви 

Дирихлеов 

 принцип 
Троугао 

Паралелогра

м 

 

Математи-

чки 

ребуси 

Одабрани 

логичко- 

комбинатор

ни задаци 

Разломци на 

математи- 

чким так-

мичењима 

Четворо- 

угао 

Проблем 

ски задаци 

са рацио-

налним 

бројевима 

Одабрани 

логичко- 

комбинатор

ни задаци 

36 (1 час 

недељно) 

Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Живот у 

екосистему 

Живот у 

екосистему 

Населеђива

ње и 

еволуција 

Порекло и 

разноврснос

т живота 

Човек и 

здравње 

Човек и 

здравње 

36 (1 час 

недељно) 

Немачки 

јрзик 

Grammatikü

bungen 
Verbformen 

Zimmerbesch

reibung 

Wegbeschrei

bung 

Wo befinden 

sich die 

Gegenstände 

Wechselpräp

ositionen 
Konnektoren Hörverstehen 

Leseverstehe

n 
Schreiben 

36 (1 час 

недељно) 

Француски 

језик 

préparation 

au DELF 
CO PO CE PE CO PO CE PE CO 

36 (1 час 

недељно) 
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Разред  СЕДМИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Морфолог-

ија –промен-

љиве и не-

променљиве 

речи 

Морфологи-

ја - падежна 

синонимија 

Акцентоло-

гија –вежба- 

ње изговора 

Правопис Синтакса - 

појам актива 

и пасива 

Синтаскса - 

синтагме 

Синтакса - 

предикатска 

реченица 

Синтакса - 

зависне и 

независне 

реченице 

Теорија 

књижевност

и: књижев-

но-научне 

врсте 

Књижевност 

- прављење 

легенди и 

табела 

36 (1 час 

недељно) 

Страни језик  

Used to; 

Present 

Perfect 

Fads and 

fashions 

Quantif.; 

Sensations 

Material 

world 

Adventure Years ahead First 

Condition-al 

Big ideas On screen The passive 

voice 

36 (1 час 

недељно) 

Историја  

Индустриј-

ско доба-

промене у 

друштву 

Грађанске 

револуције 

Француска 

револуција и 

Наполеонов

о доба 

Српска 

револуција 

Први и 

Други 

српски 

устанак 

Положај 

Срба под 

страном 

влашћу 

Грађански 

рат у САД 

Уједињење 

Италије и 

Немачке 

Владавина 

Обреновића 

Владавина 

Карађорђеви

ћа 

Први 

светски рат 

Србија и 

Црна Гора у 

Првом 

светском 

рату 

36 (1 час 

недељно) 

Географија  

Регије 

Европе 

основне 

одлике 

Регије 

Европе 

државе 

Европска 

унија 

Азија  

регија 

Азија 

државе 

Африка 

регије и 

државе 

Северна 

Америка 

државе 

Средња 

Америка 

 

Јужна 

Америка 

Аустралија 

свет за себе 

36 (1 час 

недељно) 

Физика  

 

Кретање и 

сила 

 

Кретање и 

сила 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже и 

сила трења 

Кретање 

тела под 

дејством 

силе теже и 

сила трења 

 Равнотежа 

тела 

 Равнотежа 

тела 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

Механички 

рад, снага и 

енергија 

 

Топлотне 

појаве 

 

Топлотне 

појаве 

36 (1 час 

недељно) 

Математика  

Реални 

бројеви 

Питагорина 

теорема 

Херонова 

формула и 

примене 

Многоугао Правилни  

мнгоугао 

Полиноми 

-једнакост и 

једначине 

Полиоми 

-неједна- 

кост и нејед-

начине 

Полиноми - 

дељивост 

Одабрани 

логичкоком-

бинаторни 

задаци 

Разломци 

на матема-

тичким так-

мичењима 

36 (1 час 

недељно) 

Биологија  

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Порекло и 

разноврснос

т живота 

Порекло и 

разноврснос

т живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Живот у 

екосистему 

Човек и 

здравње 

36 (1 час 

недељно) 

Хемија  

Хемија као 

експеримент

ална наука и 

хемија у 

свету око 

нас 

Хемијска 

лаборатори

ја, 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

Молекули 

елемената и 

једињења, 

јони и 

јонска 

једињења 

Молекули 

елемената и 

једињења, 

јони и 

јонска 

једињења 

Хомогене и 

хетерогене 

смеше 

Хомогене 

и 

хетерогене 

смеше, 

Хемијске 

реакције и 

хемијске 

Хемијске 

реакције и 

хемијске 

једначине, 

Израчунав

ања  

у хемији 

Израчунав

ања  

у хемији, 

Водоник и 

кисеоник, и 

њихова 

једињења; 

Водоник и 

кисеоник, и 

њихова 

једињења; 

Соли 

36 (1 час 

недељно) 
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једначине Соли 

Немачки 

јрзик 

Präteritum 

alle 

Verbformen 

Perfekt bei 

regelmässige

n Verben 

Perfekt bei 

unregelmässi

gen Verben 

Imperativ Schwache 

Adjektivdekli

nation 

Starke 

Adjektivdekli

nation 

Gemischte 

Adjktivdekli

nation 

Hörverstehen Leseverstehe

n 

Schreiben 36 (1 час 

недељно) 

Француски 

језик 

préparation 

au DELF 

CO PO CE PE CO PO CE PE CO 36 (1 час 

недељно) 

 

Разред  ОСМИ 

Предмет  
Област/ Теме по месецима Број 

часова IX X XI XII I II III IV V VI 

Српски језик  

и 

књижевност 

Развој 

српског 

језика 

Значење и 

употреба 

падежа 

Грађење  

речи - 

типови 

грађења 

Гласовне 

алтернације 

Глаголски 

систем 

Семантич-

ка и грама-

тичка кон-

груенција 

Синтакса - 

реченица и 

синтагма 

Правопис - 

писање 

позајмљени

ца; 

скраћенице 

Семантика 

– полисе-

мија и 

хомонимија 

 34 (1 час 

недељно) 

Страни језик  

Civic and 

Ethical 

Education - 

Moral 

values 

Science -  

The science 

of hapiness 

Biology - 

Vaccines 

Literature 

The realist 

novel  

 

Geography- 

Favourite 

destination 

Art -  

Andy 

Warhole’s 

time 

capsules 

Music -  

Punks 

History -  

The history 

of money 

Project- 

A personali 

ty game 

 34 (1 час 

недељно) 

Историја  

Прилике у 

свету после 

Првог 

светског 

рата 

Свет 

између 

демократи-

је и тотали-

таризма 

Свет на 

путу ка 

новом рату 

Југословен-

ска краље-

вина-изазо-

ви и 

проблеми 

Рушење 

Версајског 

мировног 

уговора 

Свет у 

Другом 

светском 

рату 

Југославија 

у Другом 

светском 

рату 

Прилике у 

свету после 

другог 

светског 

рата 

Југославија 

после 

Другог 

светског 

рата 

Свет крајем 

20.века 

34 (1 час 

недељно) 

Географија  

Природне 

одлике 

Србије 

Природне 

одлике 

Србије 

рењеф 

Природне 

одлике 

Србије 

клима воде 

Природне 

одлике 

Србије 

вегетација  

Становниш

тво Србије 

одлике и 

кретање 

Привреда 

Србије 

потенцијал

и развоја 

 

Завичајна  

географија 

упознај и 

презентуј 

Срби у 

региону и 

дијаспори 

Србија и 

интеграцио

ни процеси 

 34 (1 час 

недељно) 

Физика  

Осцилатор-

но и 

таласно 

кретање 

Осцилатор-

но и 

таласно 

кретање 

 

Светлосне 

појаве 

 

Светлосне 

појаве 

 

Електрично 

поље 

 

Електрична  

струја 

 

Електрична  

струја 

 

Магнетно 

поље 

Елементи 

Атомске и 

Нуклеарне  

физике 

Физика и 

савремени 

свет 

34 (1 час 

недељно) 

Математика  

Линеарне 

једначине 

и примене 

Број 

делилаца 

природног 

 броја 

Конгруен-

ције и  

примене  

Површине 

и запре-

мине тела 

-рогљаста 

тела 

Одабрани  

логичко- 

комбинато- 

рни задаци 

Разломци 

на матема-

тичким 

такмиче-

њима 

Дељивост 

 

 

Неједна-

кости 

Површине и 

запремине 

тела 

-обртна тела 

 

 34 (1 час 

недељно) 
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Биологија  

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Јединство 

грађе и 

функције 

као основа 

живота 

Човек и 

здравње 

Човек и 

здравње 

Порекло и 

разноврсно

ст живота 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Наслеђива-

ње и 

еволуција 

Живот у 

екосистему 

34 (1 час 

недељно) 

Хемија  

Метали, 

оксиди, 

хидроксиди 

Метали, 

оксиди, 

хидроксид

и 

Неметали, 

оксиди и 

киселине 

Неметали, 

оксиди и 

киселине 

Соли 

 

Соли 

Угљоводон

ици 

Угљоводон

ици 

Органска 

једињења 

са 

кисеоником 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

Биолошки 

важна 

органска 

једињења 

Заштита 

животне 

средине и 

зелена 

хемија 

34 (1 час 

недељно) 

Немачки 

јрзик 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Vorbereitun

g auf das 

Sprachwettb

ewerb 

Hörverstehe

n 

Leseversteh

en 

Schreiben 34 (1 час 

недељно) 

Француски 

језик 

préparation 

au DELF 

CO PO CE PE CO PO CE PE CO 34 (1 час 

недељно) 

 

 Навести област, тему како би се пратило и искористило. згодно за планирање тематских недеља, заједничких пројеката И корелације зато што 

пружа прегледну слику тема по месецима. 
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VI друга питања од значаја за школски програм 
7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ   

Општ циљ: Развијање способности, креативности и свести код ученика о лепом усменом изражавању, музици, сликарству, уметности, 

поезији, књижевности, глуми, спорту и културном животу уопште. 

Специфични циљ: Мотивисати ученике да препознају своје дарове и таленте кроз активно учешће у културним активностима школе и 

даље афирмисање истих. 

Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  
Начин и поступак 

остваривања 
Друге специфичности / Начин и 

поступак остваривања 

Израда Годишњег плана рада  
Сарадња са тимовима на 

нивоу школе 

Састанци са руководством и 

члановима тимова, разговори, 

размене мишљења и успостав-

љање додирних тачака. 

Постизање нивоа потребне 

припремњености за реализовање 

активности на годишњем нивоу. 

Обликовање интерног 

календара културних 

активности 

 

Сарадња са организацијом 

Црвеног крста; увид у 

планиране активности 

позоришта и биоскопа; 

анализа календара такмиче-

ња МП и календара Дечије 

недеље. 

Договори, посете, 

организоване посете и 

састанци. 

Кореспонденција планираних 

активности Тима за културне и 

спортске активности са програмима 

Министарства просвете и 

одговарајућих институција. 

Припрема и организовање Дана 

школе, приредбе, културне 

смотре; учешће у културним и 

спортским манифеставијама у 

организацији школе 

Креативно ангажовање 

ученика; самостални 

радови, пробе, јавни 

наступи и такмичења 

Праћење, критичко 

посматрање, вредновање; 

израде сценарија, режија; 

организаиони и технички 

послови; руковођење 

секцијама. 

Наступи, презентације 

драмских, литерарних, 

поетских и хорских 

остварења. 

Организовање културног и спортског 

живота школе. Осмишљавање 

садржаја који ће допринети подизању 

квалитета културног и медијског 

профила школе. Јавна културна 

презентација школе која ће привући 

родитеље да се определе за нашу 

школу. Путем спортских активности 

афирмисати здравље и пожељан 

такмичарски дух код ученика. 

Учешће у културним 

активностима локалне средине 

Упознавање позоришног 

живота у нашем граду; 

израда самосталнох 

изложби, јавни наступи, 

заједнички наступи са 

ученицима Музичке 

школе. 

Комплексна сарадња Тима 

са локалним позориштем, 

Градским музејем, 

општином, домовима 

културе и Црквом 

Присуствовање позоришним 

представама, посете музеју, 

изложбама, учешће у јавним 

манифестацијама и 

догађајима у Цркви. 

Интеграција школе у културни, 

црквени, спортски и јавни живот града 

и непосредно упознавање ученика са 

значајем културних институција на 

пољу друштвене егзистенције. 

Сагледавање значаја просвете за 

општи културни и естетско-цивилиза- 

цијски развој савременог друштва. 
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8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  
Начин и поступак 

остваривања 

Друге специфичности / Начин 

и поступак остваривања 

Спортско рекреативни 

излети 

Ученици узимају учешће у 

спортским активностима 

1.скијање, санкање и игре на 

снегу 

2..планинарење, 

оријентиринг,читање карте и 

употреба компаса. 

Наставници организују, 

демонстрирају, дају 

упутства,надгледају и 

коригују. 

У оквиру ОФА два излета у току 

школске године, у зимском и 

летњем периоду. 

Планиране локације за 2021-

2022 су Озрен, Копаоник, Стара 

и Сува планина. 

Спортски турнири у 

играма са лоптом 

Ученици се такмиче на нивоу 

разреда у спортским играма. 

Наставници организују 

простор, термине, реквизите и 

суђење. 

Турнири се организују крајем 

маја месеца, у међусмени, на 

школским теренима. 

 

-штафетне игре 

-атлетски полигон    

-између две ватре 

-мали фудбал 

-крос 

( I -IV) 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање         

-суђење 

 

-спортска такмичења и турнири 

према полу и узрасту 

 

 

Правилан развој, практиковање 

здравог начина живота, развој 

свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потреба 

неговања и развоја физичких 

способности, превенција 

насиља, наркоманије и 

малолетничке деликвенције 

-штафетне игре 

-атлетски полигон    

-између две ватре 

-мали фудбал 

-кошарка 

-одбојка 

-крос 

( V -VIII) 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

 

-анализирање 

-поређење 

-показивање 

-објашњавање 

-суђење 

 

-спортска такмичења и турнири 

према полу и узрасту 

Правилан развој, практиковање 

здравог начина живота, развој 

свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потреба 

неговања и развоја физичких 

способности, превенција 

насиља, наркоманије и 

малолетничке деликвенције 

„Да сваки школски дан 

буде активан“ – 

Покренимо нашу децу 

-ходање 

-трчање 

-вежбање 

-анализирање 

-такмичење 

-активно учешће у раду 

-охрабрује, помаже и 

подстиче ученике 

- применa превентивних вежби 

намењен је ученицима од 1. до 

4. разреда. 

Посредна едукација деце и 

родитеља 

о значају свакодневне примене 

физичких активности 

за здравље, како њихове деце, 

тако и њих самих. 
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9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА  

 

Садржаји програма 

(активности) 
Активности ученика Активности реализатора 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци планираних активности 

Састанци Тима 

Присуство и активно 

укључивање у рад 

представника 

парламента 

анализира, дискутује , 

предлаже, прати 

реализацију планова и 

предложених мера;  

Састанак 

Превенција, анализирање и праћење различитих 

облика насиља уз примену Посебног протокола 

ради смањења насилног и ризичног понашања у 

школи 

Упознавање НВ са 
интерним процедурама у 

ситуацијама када се дешава 

насиље 

Присуство и активно 
укључивање у рад 

представника 

парламента 

презентује, објашњава, 

дискутује, сугерише 

Презентација, 
дискусија, 

демонстрација 

Упознавање НВ са процедурама интервенције 
ради ефикаснијег реаговања и поступака 

деловања и одговорности у ситуацијама када се 

дешава насиље 

Часови одељењског 

старешине са темама које се 

баве превенцијом насиља и 

часови ГВ 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, рад у пару, 

коментарисање 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

дискусија, 

излагање 

Превентивне активности са циљем да доприносу 

смањењу насилних и ризичних облика понашања 

Промоција хуманих 

вредности- Црвени крст 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, гледање 

филма 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

предавање, 

емитовање филма 

Упознавање ученика са вредностима хуманих 

начела, промовисање начела и понашања која 

доприносе њиховом остваривању  

Болести зависности и 

вршњачко насиље  

Слушање, дискусија, 

рад у групи, гледање 

филма 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

предавање, 

емитовање филма 

Превенција ризичних облика понашања и 

упознавање ученика са последицама ризичних 

облика понашања 

Сузбијање трговине људима 

– 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, гледање 

филма 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

предавање, 

емитовање филма 

Уознавање ученикама са појмом трговине 

људима и различитим облицима ове појаве ради 

превенције ризичних понашања која за 

последицу могу довести ученике  у ситуацију да 

буду жртве 

Превенција насиља и 

асоцијалног понашања  

Слушање, дискусија, 

рад у групи, гледање 

филма 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

предавање, 

емитовање филма 

Упознавање ученика са различитим облицима 

насиља и асоцијалног понашања и превенција 

истих 
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Садржаји програма 

(активности) 
Активности ученика Активности реализатора 

Начин и поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и задаци планираних активности 

Употреба психоактивних 

супстанци 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, гледање 

презентације 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице, 

предавање, 

презентација 

Превенција ризичних облика понашања и 

употребе психоактивних супстанци 

Радионице из програма 

Дигитално насиље за 

ученике 4.-8. разреда 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, 

коментарисање 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице 

безбедност ученика/ 

ца на интернету и  адекватна подршка и ослонац 

за преузимање 

одговорности ученика/ца за сопствено понашање 

и репутацију на интернету 

Радионице из програма 

Медијација за 5. и 6. разред  

Слушање, дискусија, 

рад у групи, 

коментарисање 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице 

Боље међусобно упознавање ученика одељења, 

толеранција и прихватање различитости, 

побољшање групне кохезије. 

Радионице из програма 

Адолесценција за 7. разред  

Слушање, дискусија, 

рад у групи, 

коментарисање 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице 

Боље међусобно упознавање ученика одељења, 

самоспознаја, толеранција и прихватање 

различитости, побољшање групне кохезије. 

Извештавање Школске 

управе о случајевима 

насиља 3. нивоа 

- 
израда и прослеђивање 

извештаја 
извештај 

Упознавање Школске управе са случајевима 

насиља 

Вршњачака едукација из 

области превенџије насиља 

– Ученички парламент и 

Вршњачки тим 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, 

коментарисање 

фацилитација, 

презентација, 

објашљавање, дискусија 

радионице 
Допринос смањењу насилних и ризичних облика 

понашања 

Програм Основи 

безбедности деце 

Слушање, дискусија, 

рад у групи, 

коментарисање 

предавање, презентација, 

објашљавање, дискусија 
радионице 

Стицање нових и унапређење постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизања безбедносне 

културе ученика основне школе 
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10. ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА  

 
Ликовна секција                          Разред:1.                                                                Годишњи фонд:36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

          1. Простор Игре линија,игре облика,игре светлости исенке У термину предвиђеном за план секције 8 

          2. Композиција Слике у низу,стрип,филм,игре боја У термину предвиђеном за план секције 10 

          3. Рециклажа Правимо од старог ново У термину предвиђеном за план секције 8 

          4. Позориште Израда лутки,маски,костима У термину предвиђеном за план секције 10 

 

Лепо писање                                Разред:1.                                                                Годишњи фонд:36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

          1. Лепо писање Развој сензибилитета за препознавање писма У термину предвиђеном за план секције 8 

          2. Облици и 

њихови 

квалитети 

Усвајање правилног повлачења линија (правих,  

косих; усправних и положених) 
У термину предвиђеном за план секције 

10 

          3. Односи у 

видном пољу 

Развијање способности повезивања слова у речи 

и реченици 
У термину предвиђеном за план секције 

10 

          4. Разне врсте 

облика и 

симбола 

Развијање моторичких способности у лепом 

писању 
У термину предвиђеном за план секције 

8 
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Музичка секција                          Разред: 2.                                                              Годишњи фонд: 36  

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

          1. Извођење музике -певање, свирање 

-илустровање 

-извођење-народне дечије игре 

Термин секције 

 

18 

          2. Слушање музике -слушање 

-изражавање 
Термин секције 

8 

          3. Музичко стваралаштво -стварање 

-креативност 
Термин секције 

10 

 

Ликовна секција                          Разред: 2.                                                               Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  
Кретање облика у простору 

-цртање 

-прављење 
Термин секције 5 

2.  

Дејство светлости на карактер облика 

-светлост и сенка 

-посматрање 

-цртање 

  

Термин секције 

 

5 

3.  
Амбијент-сценски простор 

-прављење 

-обликовање 
Термин секције 

10 

 

4.  Лепо писање са калиографијом -слова ћирилице и латинице Термин секције 6 

5.  

Материјали за рад 

-паковање 

-обликовање 

-цртање 

-бојење 

-креирање 

  

Термин секције 
10 
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Математичка  секција                   Разред: 3.                                                             Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Бројеви 

Бројеви прве хиљаде ;4 рачунске операције; 

једначине и неједначине;разломци,децимални запис, 

римске цифре , магични квадрат, проблемски задаци 

У термину предвиђеном за план секције 5 

2.  Мерење и мере 
Мерење масе, дужине, запремине течности, 

површине, времена и мерне јединице , пресипање 
У термину предвиђеном за час секције 5 

3.  Геометрија 

Круг, троугао, правоугаоник, квадрат, угао, 
паралелне праве, нормалне праве. 

Обим и површина. 

У термину предвиђеном за час секције 5 

4.  
Такмичарски 

задаци 

задаци са такмичења и припрема за такмичења 
У термину предвиђеном за час 16 

5.  Мозгалице Задаци за размишљање,занимљиви задаци У термину предвиђеном за час 5 

Математичка секција има за циљ да код ученика развије креативност, машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух да их укључи у 
практичан рад и да им приближи математику. Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код ученика 

развија такмичарски дух,као и самопоуздање и поверење у властите способности. 

Ликовна секција                          Разред:3.                                                                  Годишњи фонд:36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Материјали Ликовне технике,рециклажа,обликовање Након часова редовне наставе 10 

2.  Простор Облици,кретање Након часова редовне наставе 8 

3.  
Композиција Равнотежа, симетрија, облик, линија, светлина, 

текстута, боје 

Након часова редовне наставе 
8 

4.  Споразумевање Говор тела, слика, текст, звук, комуникација Након часова редовне наставе 10 

Ликовна секција има за циљ да код ученика развије креативност,машту,стрпљење,подстакне креативан ликовни израз кроз практичан рад,као и 

долажење до разних ликовних решења,усвајање ликовних појмова кроз креативне задатке. 
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Драмска секција                           Разред: 3.   Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Вежбе 
Дисање, дикција, покрет, мимика, имитација, 

говорништво, игра, глума 
Након часова редовне наставе 10 

2.  

Елементи 

сценографије и 

костимографије 

Припрема костима и сценографије, израда 

плаката, флајера и карти 
Након часова редовне наставе 10 

3.  
Сценско 

извођење  

Одабир текстова за драмско извођење, подела 

улога, читање по улогама, увежбавање 

кореографије 

Након часова редовне наставе 16 

Циљ и задаци драмске секције је упознавање са основама драмског истраживања, упознавање са културом драмског стваралаштва, развијање 

способности за концентрацију и способности за јавне наступе, развијање стваралачке способности, богаћење и развијање маште и креативног 

начина мишљења, стицање способности лепог и течног изражавања. 
 

 Еколошка секција       РАЗРЕД: 3 Годишњи фонд: 36 часова 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  

Учлањење 

ученика у 

секцију и 

упознавање  

са планом рада. 

Набавка материјала природног порекла 

за израду радова. 

Сакупљање цвећа, лишћа, жирева и кестења. 

Мала трибина – хајде да причамо о отпаду 

У термину предвиђеном за час секције 6 

2.  
Чиста средина, 

здрава околина 

Израда тематских радова: Чиста средина, здрава 

околина. Презентација (power point):  

Кад канта проговори – шта се и колико баца 

У термину предвиђеном за час секције 6 

3.  Годишња доба 

Израда тематских радова: Израда еко честитки 

за Нову годину. Израда Деда Мраза од 

картонске амбалаже 

У термину предвиђеном за час секције 6 

4.  

Заштита 

биљака,  

животиња и 

ваздуха. 

Животиње од шишарки, жирева и кестења. 

Радови од сувог лишћа и цвећа. Светски дан без 

дуванског дима 
У термину предвиђеном за час секције 6 
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Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

5.  

Значај, 

загађење и  

заштита воде 

Светски дан воде. Презентација (power point): 

Живот у капљици воде. Деца имају право на 

бистри поток и реку. Презентација (power point): 

Чувајмо воду, вода је живот 

У термину предвиђеном за час секције 6 

6.  
Заштита 

планете 

Презентација (power point): Заштитимо планету 

ову,друге немамо нити ћемо добити нову. 

Светски дан планете Земље. 

У термину предвиђеном за час секције 6 

 
Циљ еколошке секције је: 

Едукација ученика о важности очувања животне средине, примена наученог кроз даљи ток школовања, подизање нивоа културе живљења, у ужој и 

широј друштвеној средини, развијање осећаја за здраво окружење, сарадња са другим секцијама школе. 

Задаци секције су: 

Развијањем радних и хигијенских навика, уз едукативни програм, циљ је утицати на побољшање нивоа културе у ужој и широј друштвеној заједници. 

Развијање и подстицање креативности, развијање односа поштовања према сопственом и туђем раду, развијање свести код ученика да је њихово место 
у очувању природе веома битно. 

Школа је данас основни фактор васпитања и еко-образовања, која својим програмским садржајима пружа широке могућности изграђивања еколошке 

свести ученика. Иако васпитање и образовање младих за  заштиту животне средине има своју полазну тачку у породици, школа је незаменљива карика 

у његовом стицању и даљем развијању. 
 

Фолклорна секција                    Разред : 4.                                                               Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  

Фолклор-

традиција 

нашег народа 

фолклор, традиција, обичаји, прошлост након часова редовне наставе 3 

2.  Народно коло  коло, покрет, корак након часова редовне наставе 12 

3.  
Лепи обичаји и 

православње 
обичаји, радње, примена након часова редовне наставе 5 

4.  
Фолклор и 

празници 
празници, прошлост, традиција након часова редовне наставе 5 
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Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

5.  Песма народна песма, игра након часова редовне наставе 5 

6.  

Фолклор, 

традиција, 

језик као 

идентитет 

једног народа 

значај, идентитет, традиција, обележје након часова редовне наставе 3 

7.  
Наш рад ове 

године 

презентација, колаж радова 

 
по договору 3 

Циљ  постојања  и рада ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ јесте упознавање и неговање традиције и културне баштине нашег народа кроз изучавање његових 

различитих сегмената. 

 

Ликовна секција                         Разред : 4.                                                              Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Композиција медијуми након часова редовне наставе 5 

2.  Споразумевање композиција након часова редовне наставе 5 

3.  Наслеђе орнамент након часова редовне наставе 5 

4.  Сцена простор,илузија простора након часова редовне наставе 5 

5.  Плакат , билборд, реклама визуелна порука након часова редовне наставе 
5 

6.  
Ликовне поруке као начин 

споразумевања 
визуелно споразумевање након часова редовне наставе 

5 

7.  
Ликовни радови по 

слободном изразжавању 

 

машта 
након часова редовне наставе 

6 

Циљ постојања Ликовне секције јесте да подстиче и  развија ученичко стваралачко мишљење 
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Музичка секција     Разред : четврти   Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  
Извођење музике 

(свирање и певање) 
свирање,певање након часова редовне наставе 22 

2.  Слушање музике слушање након часова редовне наставе 8 

3.  Стварање музике стварање након часова редовне наставе 6 

 

Циљ музичке секције је да се деца упознају са српском, народном, традиционалном музиком ,да свирају у  оркестру, усавршавају своје технике свирања, као и да 

створе самопоуздање при јавним наступима. 

 

 Драмска секција     Разред : четврти   Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Говор ,текст и покрет 
изражајно изоварање,сценарио, 

кореографија 
након часова редовне наставе 

18 

2.  
Елементи сценографије и 

костимографије 
сцена,костими,шминка,музика, након часова редовне наставе 

8 

3.  Пропагадни материјал Плакат,карте,фотографије након часова редовне наставе 5 

4.  Презентација представа премијера након часова редовне наставе 5 

Циљ рада драмске секције је развијање вештина правилног говора, драмског изражавања и самопоуздања у јавним наступима код деце. 
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  Математичка  секција     Разред : 4.   Годишњи фонд: 36 

Ред.бр.теме Област/Тема  Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  
Природни бројеви и 

операције са њима 

Скуп природних бројева,четири 

операције,бројевна права,разломак,         

децимални запис,једначине и 

неједначине 

У термину предвиђеном за план секције 15 

2.  Скупови Скупови,Венеов дијаграм У термину предвиђеном за час секције 1 

3.  Геометрија 
Угао,круг,кружница,просторни 

односи 
У термину предвиђеном за час секције 7 

4.  Такмичарски задаци 
Задаци са такмичења и припрема 

за такмичења 
У термину предвиђеном за час 11 

5.  Мозгалице 
Задаци за 

размишљање,занимљиви задаци 
У термину предвиђеном за час 2 

 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА     

Ред.бр.теме Област/Тема Садржај програма / Кључне речи Време реализације Број часова по теми 

1.  Цитологија -Увођење ученика у област науке о ћелији (грађа, улога и функција).  септембар 5 

2.  
Генетика и 

еволуција 

- Упознавање ученика са основама генетике и процесом наслеђивања. 

-Еволуционе теорије и значај еволуције за опстанак живота на Земљи. 
октобар 

5 

3.  

Екологија и 

заштита животне 

средине 

Оснаживање ученика за одговорно понашање и покретање акција из 

области екологије и заштите животне средине. 

-Јачање еколошке свести ученика. 

децембар 

5 

4.  Ботаника 
-Систематика и класификација биљака. 

-Израда хербаријума. 
април/мај 

5 

5.  Зоологија 
-Систематика и класификација животиња. 

-Израда инсектаријума. 
мај/јун 

5 
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6.  Антропологија 
-Усклађивање анатомије и физиологије органских система. 

-Развијање здравих навика и стилова живота ученика. 
јануар/фебруар 

5 

7.  Микробиологија 
-Микросвет у капи воде. 

-Микроорганизми као узрочници и преносиоци болести. 
март 

3 

8.  Микологија 
-Гљиве као разлагачи. 

-Лишајеви у улози биоиндикатора чистог ваздуха. 
март/април 

3 

 
Млади хемичари                  Годишњи фонд: 36 

 

Редни 

број 
Област/тема Садржај програма/кључне речи 

Време 

реализације 

Број часова по 

теми 

1. Хемијска лабораторија Лабораторијско посуђе и прибор, технике рада у лабораторији X 3 

2. Промене супстанци Физичке и хемијске промене супстанци XI 3 

3. Грађа супстанци Атом, молекул, јон XII 6 

4. Хемијска веза Јонска и ковалентна веза I 5 

5. Раствори Масени удео и процентна концентрација раствора II 4 

6. Оксиди Кисели и базни оксиди III 3 

7. Киселине и хидроксиди Хемијски састав, добијање IV 4 

8. Соли Хемијски састав, неутрализација V 4 

9. Електролитичка дисоцијација Електролити и  неелектролити, киселине, базе, соли IV 4 

 

Млади истраживачи (физика, хемија)  Годишњи фонд: 36 

Редни 

број 
Област/тема Садржај програма/кључне речи 

Време 

реализације 

1. Дан очувања озонског омотача (16.9.) Атмосфера, озонски омотач, загађивање IX 

2. Ноћ истраживача (23 -27. септембар) Ноћ истраживача, природне науке, посета/учешће IX 

3. Дан борбе против природне катастрофе (11.10.) Природне катастрофе, превентивно деловање X 

4. Тасијада-Дани Учитеља Тасе (новембар) Садржаји према одабраној теми  XI 

5. Светски дан енергетске ефикасности (5.3.) Енергетска ефикасност, превентивно деловање III 

6. Наук није баук (30.3) Наук није баук, природне науке, посета/учешће III 

7. Светски дан воде (22.3.)  Вода, пречишћавање, загађивање III 

8. Дан планете Земље (22.4.) Планета Земља IV 

9. Дан заштите животне средине (5.6.) Ваздух, вода, земљиште, загађивање, заштита од загађивања VI 

10. Дан науке у Србији (10.7.-дан рођења Николе Тесле) Никола Тесла, наука у Србији данас VI 
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Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  
Начин и поступак остваривања 

Друге специфичности / Начин 

и поступак остваривања 

Кошарка, фудбал, 

одбојка 

Ученици кроз 

трнинге усвајају 

нове моторичке 

вештине и 

технике. 

Наставници организују 

активности и термине 

тренинга, спроводе 

конкретне тактичке и 

техничке задатке, воде 

тимове на такмичења. 

Секцијски термини се усклађују са обавезама 

ученика. Тренинзи се одржавају у школској 

сали или теренима у дворишту у зависности 

од временских услова, најчешће у међусмени 

или у вечерњим терминима. 

Учешће узимају ученици свих 

узраста другог циклуса 

образовања. Прве поставе сваке 

од екипа углавном чине старији 

ученици који су најдуже у 

тренингу. 

 
11. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

   
Општ циљ је усмеравање ученика у  избору будућег занимања. 

Специфични циљ 
- освешћивање личних афинитета и капацитета ученика у оквиру стицања реалне слике о себи. 

-  стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и оспособљавање ученика да активно и самостално користе расположиве 

информације. 

- упознавање ученика са начинима информисања и могућностима школовања. 

-  упознавање са светом рада и опробавање ученика у аутентичним систуацијама у свету рада 

-  оснаживање ученика  да самостално донесу одлуку о даљем школовању и занимању. 

 

Садржаји 

програма 
Активности ученика Активности наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Друге специфичности / Начин и поступак 

остваривања 

Самоспознаја 

Ученици слушају, посматрају, 

причају, описују, упоређују, 

цртају, одговарају на питања, 

дискутују, предлажу, користе 

информације са интернета  за 

истраживање доступних 

занимања. 

Наставник припрема материјал за 

радионице, организује, реализује 

радионице, информише, мотивише, 

прати активности ученика, подстиче 

на рад, објашњава, демонстрира 

реализација 

радионица 

формирање  секција,  

пројекти 

Планирање слободних активности (секција)  уз 

уважавање интересовања ученика. 

Учешће у пројектима предузетничког 

карактера. 

Информисање о 

занимањима 

Ученици слушају, посматрају, 

упоређују,дискутују, формирају 

ставове, развијају критичко 

мишљење, истражују на 

интернету. 

Наставник припрема материјал за 

радионице, организује, реализује 

радионице, информише, упућује 

ученике на релевантне изворе 

информација, мотивише, прати 

активности ученика, подстиче на рад. 

радионице, 

пројекти, сарадња 

на локалу и са 

родитељима 

Позив родитељима за сарадњу на школским 

пројектима и програмима. 

Дискусије и дебате на тему одређених 

занимања. 

Истраживања доступних информација о 

занимањима на ЧОС-у. 
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Садржаји 

програма 
Активности ученика Активности наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Друге специфичности / Начин и поступак 

остваривања 

Могућности 

школовања 

Ученици  прате излагања и 

презентације, упоређују, 

дискутују, предлажу даље 

активности. 

Одељенске старешине 7. и 8. разреда 

организују посете, упућивање на 

могућност коришћења стипендија. 

сајмови и трибине 

на тему 

професионалне 

орјентације 

Ученици треба да  се упознају са 

могућностима за школовање - школама, 

факултетима и другим образовним установама 

и сазнају како изгледа школовање за њихово 

жељено занимање посетама сајмовима 

професионалне орјентације. 

Трибине о професијама.  

Упућивање ученика на могућност 

стипендирања школовања. 

Реални сусрети 

Ученици одлазе на реалне 

сусрете ако су ван школе, 

присуствују излагању 

експерата, постављају питања, 

учествују у неким практичним  

активностима. 

Наставник организује долазак 

експерата, организује одлазак деце у 

друге школе или установе 

(организације), води ученике на 

реалне сусрета, охрабрује ученике да 

поставлјају питања. 

Сусрети са 

експерима у школи 

и/или одласци у 

друге школе или 

организације 

Ученици треба да  се упознају са 

представницима жељених занимања и радним 

окружењем, испробавају поједине радне 

задатке и распитују се о занимањима и 

потребном школовању; 

 

Одлука о избору 

занимања 

Ученици прикупљају 

информације, упоређују 

чеињенице, износе личне 

ставове, доносе закључке. 

Наставник припрема материјал за 

радионице, организује, реализује 

радионице, организује дискусије на 

ЧОС-у, усмерава ученике у 

опредељењу и доношењу закључака. 

радионице, ЧОС 

Ученици треба да  боље познају себе, имају 

потребне информације и да су сигурнији у 

доношењу одлука. 

Дискусије на ЧОС-у. 

Сарадња са стручном службом у избору 

професије/ занимања. 

 

РАДИОНИЦЕ ЗА 7. раз.  
РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Представљање програма и портфолија за ученике 

2. ПО и договарање о начину рада 

Час одељењског старешине 

(ЧОС) 

 

09. 
Тим и одељењске старешине 

3. У свету интересовања Грађанско васпитање 09. Наставник грађанског 

4. У свету вештина и способности ЧОС 09. Одељењске старешине 

5. Пут способности Грађанско васпитање 10. Наставник грађанског 

6. У свету вредности 

7. Самоспознаја – аутопортрет 
Ликовна култура 10. Наставник ликовног 

8. У очима других ЧОС 10. Одељењске старешине 

9. Какав сам у тиму Грађанско васпитање 10. Наставник грађанског 

10. Мој тип учења Српски језик 11. Наставник српског језика 

11. Ја за десет година Ликовна култура 11. Наставник ликовног 

12. За родитеље и децу – Моја очекивања Родитељски састанак ПОЛУГОДИШТЕ Одељењске старешине 

13. Слика савременог света рада 

14. Прикупљање и начин обраде информација о школама и 

 

 

 

 
Наставник информатике 



Школски програм  

                                                                             Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш                                                                               65 

занимањима 

15. Повезивање области рада са занимањима 

16. Путеви образовања и каријере 

Информатика 02. 

17. Припрема за интервју 

18. Спровођење интевјуа 
Српски језик 01 – 02. Наставник српског језика 

19. Припрема сусрета са експертима у нашој школи Грађанско васпитање 01 – 02. Наставник грађанског 

20. Експерти у нашој школи Радни дан/увече 03. Тим и одељењске старешине 

21. Осврт на резултате информисања ЧОС 03. Одељењске старешине 

22. Посета средњој школи 

23. Посета предузећу/установи 
Грађанско васпитање 04. Наставник грађанског 

24. Евалуација програма ПО за 7.раз. ЧОС 05. Тим и одељењске старешине 

 

РАДИОНИЦЕ ЗА 8. раз.  
РАДИОНИЦЕ ПРЕДМЕТ / ЧАСОВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

1. Представљање програма и портфолија за ученике 

2. У свету интересовања 

Час одељењског старешине 

(ЧОС) 
09. Тим и одељењске старешине 

3. Графикон интересовања 

4. О стереотипима 

Грађанско васпитање 

 
09. 

Наставник грађанског 

 

5. У свету врлина и вредности 
6. Самоспознаја – то сам ја 

ЧОС 10. 
Одељењске старешине 
 

7. Какав сам на први поглед Српски језик 10. Наставник српског језика 

8. Моја очекивања Ликовна култура 10. Наставник ликовног 

9. За родитеље и децу – Моја очекивања - колаж Родитељски састанак прво тромесечје Тим и одељењске старешине 

10. Слика савременог света рада и кључне компетенције за 

занимање 
ЧОС 11. Тим и одељењске старешине 

11. Образовни профили у средњим школама ЧОС 12. Одељењске старешине 

12. Мрежа средњих школа Информатика 12. Наставник информатике 

13. Захтеви занимања – способности и контраиндикације ЧОС 12. Одељењски старешина 

14. Сазнајем са интернета куда после ОШ 

15. Путеви образовања и каријере 
Информатика 12. Наставник информатике 

16. Припрема и спровођење интервјуа Српски језик 01. Наставник српског језика 

17. Опис занимања помоћу мапе ума Грађанско васпитање 01 – 02. Наставник грађанског 

18. Критеријум за избор школе ЧОС 01 – 02. Одељењске старешине 

19. Испитивање ставова Грађанско васпитање 01 – 02. Наставник грађанског 

20. Избор занимања и приходи ЧОС 01 – 02. Одељењске старешине 

21. Оријентација ствара јасну слику Грађанско васпитање 01 – 02. Наставник грађанског 

22. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском 

састанку 
Родитељски састанак 

Родитељски за друго 

тромесечје 
Тим и одељењске старешине 

23. Припрема за реалне сусрете 

24. Остварујемо учење путем реалних сусрета 
ЧОС 02 – 03. 

Одељењске старешине 
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25. Документација за реалне сусрете ЧОС 03. Тим и одељењске старешине 

26. Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета ЧОС 03. Тим и одељењске старешине  

27. Обука за конкурисање Српски језик 03. Наставник српског језика 

28. На разговору у предузећу Грађанско васпитање 04. Наставник грађанског 

29. Моја одлука о школи и занимању 

30. Саветодавни рад 
ЧОС 04.-05. 

Одељењске старешине 

Стручна служба 

31. За родитеље и децу – стилови васпитања наших 

родитеља 
Родитељски састанак 06. Тим и одељењске старешине 

 

12. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 
Општи циљ је едукација ученика у области здравствене заштите. 

Специфични циљ 
- Развијање свести о важности превенције и заштите здравља. 

- Развијање свести о здравим стиловима живота, здраве исхране. 

- Оснаживање и упућивање ученика на учешће у активностима из области здравља и здравствене заштите. 

 

Садржаји програма Активности ученика 
Активности 

наставника 

Начин и поступак 

остваривања 

Друге специфичности / Начин и 

поступак остваривања 

Систематски прегледи 

ученика и вакцинација 

Одлазак на организоване 

прегледе 

Организована пратња 

ученика 

Редовни систематски 

прегледи, прегледи пред 

одлазак у школу у природи, 

на екскурзије, летовања, 

зимовања 

Организовање групних прегледа и 

вакцинација који се остварују у пратњи 

одељенског старешине 

Стоматоошки систематски 

прегледи и санација 

Одлазак на организоване 

прегледе 

Организована пратња 

ученика 

Редовни прегледи код 

школског стоматолога 

У школи су доступне стоматолошке 

услуге у ординацији 

Континуирана сарадња са 

ЗЗЗЗ, Црвеним крстом 

Ученици активно учествују у 

радионицама, стичу знања и 

вештине из области прве 

помоћи, о понашању у 

кризним ситуацијама и др. 

Остваривање сарадње у 

свим активностима, 

праћење и усмеравање 

ученика у раду, 

развијање 

компетенција и 

едукација. 

Предавања, трибине, 

радионице 

Учешће у активностима, радионицама и 

такмичењима у сарадњи са “Црвеним 

крстом” 

Учествовање на конкурсима 

и акцијама везано за здраве 

стилове живота 

Ученици активно учествују на 

конкурсима израдом постера, 

паноа, презентација, видео 

материјала. 

Учествују у активностима на 

Усмерава ученике у 

раду. 

Менторсво у 

пројектима и другим 

активностима ученика. 

Тематска предавања, 

организовање радионица, 

трибина, спортских 

активности, изложби. 

Учешће на организованим 

Активности на часовима физичког и 

здравственог васпитања. 

Међупредметна сарадња (биологија, 

физичко и здравствено васпитање, 

ликовна култура, српски језик, 
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нивоу школе (дају идеје, 

израђују план активности, 

реализују и вреднују 

активности). 

Истражују,  проналазе и 

учествују на онлајн 

конкурсима и пројектима.  

Координира у сарадњи 

на пројектима, 

конкурсиа, 

радионицама, стручним 

посетама. 

  

скуповима, трибинама и 

другим активностима из 

области здравља. 

информатика, грађанско васпитање, 

секције). 

Доступни информативни материјали на 

платформи Г-учионице. 

Акције, конкурси, пројекти, 

обележавање битних датума:  

“Дан здраве хране”, 

“Дан јабуке”, 

 “ Светски дан здравља”, 

“Светски дан борбе против пушења”, 

“Међународни дан хране”,  

“дан борбе против СИДЕ” , 

Трибине за ученике и родитеље са 

нутриционистима и лекарима 

Радионице о употреби 

психоактивних супстанци 

Ученици слушају и дискутују. 

Израђују едукативне 

материјале и учествују у 

вршњачком учењу. 

Учествује у 

реализацији радионица, 

позива 

експерте/спољне 

сараднике и родитеље 

на сарадњу. 

Реализује активности 

на ЧОС-у 

Реализација тематских 

радионица. 

Едукација на ЧОС-у. 

Предавања и пројектни задаци на 

часовима биологије, сарадња са 

родитељима у реализацији угледних и 

огледних часова. 

Дискусије на ЧОС-у. 

Организовање стручних 

предавања и дискусија на 

тему одрастања - 

адолесценција и пубертет 

Ученици слушају и дискутују. 

Израђују едукативне 

материјале и учествују у 

вршњачком учењу. 

У сарадњи са стручном 

службом учествује у 

реализацији радионица, 

позива 

експерте/спољне 

сараднике и родитеље 

на сарадњу. 

Реализује активности 

на ЧОС-у 

Реализација тематских 

радионица. 

Едукација на ЧОС-у. 

Наставне јединице се реализују у 

оквиру ЧОС-а. 

На часовима биологије ученици стичу 

знања о одрастању и формирају ставове. 

Укључивање стручне службе и спољних 

сарадника у реализацији активности. 
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13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 
Специфични циљ: 

Намера нам је пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана социјалне заштите, као и пружање помоћи 

ученицима с проблемима у понашању и породицама где се појави сумња да постоји злостављање, алкохолизам, итд., а све у 

сарадњи са Центром за социјални рад. Начин реализације активности се одвија у школи где одељењске старешине и стручни 

сарадници, уз сарадњу других учитеља/наставника детектују социјални проблем независно од тога да ли је повезан с понашањем 

ученика и/или чланова његове породице. Одељењске старешине прво позивају родитеље на разговор о уоченим проблему, а потом 

путем дописа, у сарадњи са стручним сарадницима, обавештавају Центар за социјалну рад, који даље ради по свом протоколу. 

Када утврде потребне чињенице, реализују одређене социјалне и законске мере, те пружају социјалну заштиту ученицима и 

њиховим породицама. У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјалну рад, стручни сарадник, ступа и лично у контакт 

са Центром за социјални рад. Могућ је и долазак радника Центра за социјални рад у школу. 

 
Садржаји програма Време реализације  Носиоци активности Индикатори за остваривања 

Идентификација ученика са неповољним 

социо-економским статусом 
 август, септембар   

 одељењске старешине, педагошки 

аситент, ПП служба, секретар 

извештаји и записници, евиденција у 

дневницима образовно-васпитног рада 

Сарадња са родитељима идентификованих 

ученика 
током године 

одељењске старешине, педагошки 

асистент, ПП служба 

извештаји и записници, евиденција у 

дневницима образовно-васпитног рада 

Успостављање сарадње са установама и 

организацијама социјалне заштите  
септембар, октобар 

ПП служба, директор, одељењске 

старешине 

извештаји и записници, евиденција у 

дневницима образовно-васпитног рада 

Успостављање сарадње са Црвеним крстом септембар, октобар 
ПП служба, директор, одељењске 

старешине 

извештаји и записници, евиденција у 

дневницима образовно-васпитног рада 

Проналажење најефикаснијег вида 

пружања подршке идентификованим 

ученицима (по потреби и израда ИОП-а) 

октобар, новембар 
ПП служба, директор, одељењске 

старешине, Тим за ИОП 

ИОП документација, записници састанака 

Тима за ИОП 

Организовање хуманитарних акција за 

прикупљање неопходне помоћи 

идентификованим ученицима 

током године, према 

потребама 
директор, сви запослени, родитељи најаве акције кроз обавештења, извештаји 

Одређивање ученика који ће добити гратис 

екскурзије 
октобар одељењске старешине, директор записници 

Прикупљање документације за бесплатне 

уџбенике 
април, мај одељењске старешине, секретар записници 

Разматрање могућности укључивања 

ученика у трајнији облик социјалне 

помоћи ученику који пружа држава 

по потреби ПП служба, директор, секретар решења институција, записници 
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14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Општ циљ 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса. Очување 

природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. Школа доприноси 

заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине- локалним, националним и међународним еколошким 

акцијама, заједничким активностима школе, родитеља/ старатеља и јединице локалне самоуправе, учешћем у школским и ваншколским  

пројектима, пројектној настави, предметној настави биологије, сарадничкој настави, слободним наставним активностима и др. 

Специфични циљ 

- развијање свести код ученика о важности одржавања здраве животне средине  неговање здравог односа према животној средини;  

- упознавање ученика са одрживим коришћењем природних ресурса; 

- оснаживање и обучавање ученика за правило управљање отпадом; 

- развијање навика штедње воде и енергије; 

- развијање свести о последицама климатских промена на глобалном нивоу. 

- развијање свести ученика о значају очувања биодиверзитета; 

- покретање активности у области екологије; 

- активно учешће у локалним, националним и међународним активностима из области заштите животне средине (пројекти, конкурси, 

такмичења, смотре, трибине, дебате и др.) 

 

Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  Начин и поступак остваривања Друге специфичности / Начин и 

поступак остваривања 

Упознавање ученика 

са основним 

појмовима из области 

екологије и заштите 

животне средине 

 

-Слушају, записују битне 

појмове, наводе примере 

из природе, учествују у 

дискусији,израђују и 

презентују 

задатке.Вреднује лични 

рад и рад вршњака. 

 

-Ствара подстицајну атмосферу 

за рад и учење 

-Презентује градиво, истиче 

битне појмове и чињенице, задаје 

задатке, вреднује знање и рад 

ученика. 

- Наставник у улози ментора 

Презентовање градива употребом 

метода активно орјентисане наставе 

и  мултимедијалних садржаја  

Обележавање битних датума: 

 “Светски дан заштите животне 

средине” “Дан еколога Србије” 

“Дан планете Земље” 

“Светски дан образовања о заштити 

животне средине” 

-Израда шема, мапа, 

ППпрезентација, паноа, квизова, 

асоцијација  

-Вршњачака едукација   

- Уважавање идеја ученика и 

покретање активности из области 

екологије 

Одрживо коришћење 

природних ресурса 

-Наводе поделу и 

примену природних 

ресурса. 

-Активно учествују у 

штедњи енергената 

-Едукују вршњаке, 

породицу и грађане  у 

окружењу 

Активно учешће наставника у 

улози предавача, ментора, 

посредника и сарадника. 

Упућивање ученика на 

релевантне изворе информација. 

Евалуација рада 

Упознавање ученика са природним 

богатствима/ресурсима, поделом и 

начином  одрживог коришћења 

истих на редовним часовима 

биологије, технике и технологије и 

чувара природе. 

Израда тематских плаката, паноа, 

ПП презентација и видео- 

Посета активностима организације 

“Зелени кљич” 

Сарадња са ПМФ-ом (позивање 

експерата) 

Обележавање “Међународног дана 

енергетске ефикасности”, 

“Светског дана вода” учешћем на 

конкурсима локалног  нивоа 
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материјала који могу имати шири 

друштвени допринос. 

Обележавање битних датума: 

“Светски дан енергетске 

ефикасности” 

“Светски дан вода” 

“Светски дан шума” 

Учешће у акцијама “Сат за нашу 

планету” 

Организовање радионица, 

дискусија и трибина 

Управљањем 

отпадом - рециклажа 

-Слушају,практично  

примењују знање, дају 

идеје о акцијама на 

школском нивоу 

- Израђују едукативни 

материјал на тему 

рециклаже 

-Едукују о значају 

рециклаже 

Обучавање ученика за процес 

управљања отпадом 

Усмеравају и подржавају ученике 

у реализацији активности 

Посредују у активностима ван 

школе 

Едукација о значају и правилима 

рециклаже на радионицама, у 

настави и слободним активностима. 

-Прикупљање и селектовање 

рециклажног материјала 

Обележавање “Дана зелене 

куповине” 

Израда и декорација канти за 

одлагање рециклажног материјала 

Израда употребних предмета од 

отпада и њихово излагање на 

изложбама, конкурсима и др.  

Сакупљање рециклажног материјала 

у сарадњи са “Медијаном” 

Компостирање 

Климатске промене 

 

-Слушају, повезују 

узроке и последице, 

истражују, израђују и 

презентују пројектне 

задатке 

-учествују у 

радионицама, трибинама, 

дискусијама и дебатама 

Указаје ученицима на последице 

климатских промена 

презентовањем информација од 

значаја на националном и 

светском нивоу. 

Менторство у организовању 

тематских дана и трибина. 

Дискусија и евалуација након 

спроведених активности. 

Међупредметна корелација и 

обједињавање знања на тему 

климатских промена кроз 

сарадничку наставу на нивоу 

природних наука. 

Организовање тематских дана и 

трибина у циљу пазвијања свести о 

последицама климатских промена и 

мерама за њихово ублажавање. 

Обележавање битних датума: 

“Интернационални дан климе” 

“Светски дан заштите озонског 

омотача” 

“Дан без аутомобила” 

“Међународни дан пешачења” 

“Светски дан чистог ваздуха” 

“Дан климатских промена” 

“Караван климатских промена”- 

организована посета 

Учешће на конкурсима, 

изложбама, едукативним 

радионицама 

Посета метеролошке станице 

 

Значај очувања 

биодиверзитета 

Слушају, истражују, 

израђују и презентују 

пројектне задатке(фото-

хербаријуме, фото-

инсектаријуме, 

заштићена природна 

добра) и покрећу 

активности  

Едукују вршњаке и 

Едукација ученика о значају 

биодиверзитета на часовима 

биологије, чувара природе, света 

око нас, природе и друштва. 

Менторство у организацији и 

реализацији пројектне наставе, 

пројектних задатака, 

прикупљању и презентовању 

истраживања. 

Упознавање ученика са 

биодиверзитетом и значајем 

очувања за опстанак човечанства у 

наставном процесу, посетама 

паркова, зоо-вртова, природњачким 

музејима, ботаничким баштама и др. 

Упућивање ученика на релевантне 

изворе информација и додатну 

литературу (“Црвене књиге”) 

Изложба на тему биодиверзитета и 

заштићених природних добара 

Србије 

Учешће на конкорсима 

Посете поставкама у организацији 

РЦ Ниш 
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грађане Организовање стручних посета, 

позивање експерата и др. 

Обележавање битних датума: 

“Светски дан биодиверзитета” 

Укључивање наше 

школе у пројекат 

“Еко школа” на 

нивоу Србије 

Подржавање и активно 

учешће у активностима 

добијања статуса еко 

школе. 

Организација и реализација свих 

активности за укључивање школе 

у пројекат 

Подношење пријаве и потребне 

документације за приступ пројекту. 

Спровођење свих потребних 

активности за добијање статуса еко 

школе. 

 

 
15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
Општ циљ:  

У целокупном образовно-васпитном раду школа ће настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из 

друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика. С тим у вези очекујемо веће надлежности а онда и већу ангажованост 

друштвене средине према школи, са циљем стварања здравијег окружења и стварања подстицајне средине у којој ће постојати услови да 

се реализују индивидуалне потребе и интересовања деце. 

Специфични циљ:  

Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења. 

Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима. 

Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене. 

 
Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  Начин и поступак остваривања Друге специфичности / Начин и 

поступак остваривања 

Сарадња са 

друштвеним 

делатностима 

  

Консултативни разговори у вези 

израде финансијског плана, Помоћ 

при спровођењу јавних набавки. 

Успешна израда финансијског плана 

уз сагледавање реалних могућности 

локалне самоуправе, Поштовање 

прописа у области финансијског 

пословања. 

Сарадња са МУП-ом Едукација 

Припрема ученика за 

учешће на предавања која ће 

оджавати представници 

МУП-а (ватрогасци, 

полицајци итд.) 

Организација трибина, предавања, 

контролни прегледи возила 

приликом одласка на екскурзије, 

излете и школе у природи. 

Утицати на повећање свести о 

безбедности у саобраћају. 

Сарадња са нишким 

Саборним храмом 

Едукација, учење, 

учешће у 

богослужбеном 

животу, примена 

наученог. 

Орджавање очигледне 

наставе у великом и малом 

Саборном храму, 

реализација наставних 

јединица. 

Организација предавања, објашњење 

конкретних предмета у цркви у вези 

са наставним градивом и примена 

наученог (молитве итд.) 

Мотивисати ученике на активан 

богослужбени живот цркве. 
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Садржаји програма Активности ученика   Активности наставника  Начин и поступак остваривања Друге специфичности / Начин и 

поступак остваривања 

Сарадња са градском 

управом 
  

Учешће у културним, спортским и 

другим активностима локалне 

управе. 

 

Сарадња са 

факултетима 

Универзитета у Нишу 

 
менторски рад са 

студентима 

Реализација стручне праксе 

студената уз менторску подршку 

наших наставника 

 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

Сарадња са 

наставницима и 

стручном службом 

школе 

Сарадња са стручном 

службом школе 

Сарадња школе са Центром за 

социјални рад у конкретним 

ситуацијама. 

 

Сарадња са 

Регионалним центром 
 

Едукација, стручно 

усавршавање 

Праћење и активно учешће у 

обукама које органисује Регионални 

центар. 

 

Сарадња са локалним 

медијима 

Упознавање јавности 

кроз медије о 

постигнутим 

резултатима 

Промоција резултата рада и 

дешавања у школи. 

Гостовање на телевизији и радио 

станицама, разговори, репортаже. 

Обавештавање јавности о дешавањима 

у школи путем сајта школе, као и 

фејсбук странице и инстаграм 

профила школе. 

Сарадња са 

здравственим 

установама града 

Едукација 

Подизање свести код 

ученика о здрављу, 

реаговање у конкретној 

ситуацији. 

Организација систематских 

прегледа, лечење ученика. 
 

Црвени крст Посета, едукација. Припрема ученика 

Здравствено просвећивање ученика, 

оспособљавање ученика за кућну 

негу и пружање прве помоћи. 

 

Дечји културни центар Посете, приредбе Припрема ученика 
Заједничко дружење и организација 

приредби. 
 

Музеји града Посете поставки Припрема ученика Реализација наставног програма.  

Регионални центар за 

таленте 
Учешће на конкурсу. Припрема ученика 

Учешће на конкурсима и 

такмичењима. 
 

Позориште 
Посете позоришним 

представама 
Организација   

Народна библиотека Посета Посета  Коришћење књижног фонда.  

Основне и Средње 

школе 
 

Упознавање ученика са 

Средњим школама 

Решавање свих питања од 

заједничког интереса, 

професионално информисање 

 

Ликовна колонија у 

Тврђави 
Посета Посета Едукација, предавања.  

Установа Мара Посета Посета   
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

 

Општи циљ: Подржавање и подстицање развоја ученика  

Специфични циљ: Развијање партнерских односа између кључних актера у школи,као и јачање родитељских компетенција, посебно у 

областима процеса васпитања и превенције негативних појава. 
 

ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Активности за остваривање 

сарадње са родитељима 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

праћења 

Правовремено информисање родитеља  о активностима у 
школи 

Директор, ОС 
Стр. актив за  развојно  планирање,  

Током  
године 

Огласни панои у  школи, записници,  wеб сајт 
школе 

Укључивање родитеља у годишње  планирање  рада 
школе 

Директор,  
чл. Савета родитеља школе 

VIII, IX, VI  Записник Сав. родитеља школе 

Учешће родитеља у израду ИОП - а  Тим за додатну  подршку Током године ИОП, евиденција о  сарадњи са родитељима 

Неговање праксе  „Отворена врата'' Одељењске старешине, пред. наставн Током године Дневници  рада 

Укључивање родитеља у  планирање и реализацију  

активности и акција  УО 

Руководиоци  ученичких  организација,  

родитељи 

Током године Дневници  рада, фотографије 

Укључивање родитеља у  Програм заштите  деце/ученика 

од насиља 

Савет родитеља школе,  

Тим за заштиту деце 

Септембар,  

Током године 

Евиденција активности 

Укључивање родитеља  у акције на уређењу школе Директор  Током године Дневници  рада 

Укључивање родитеља  у планирање и реализацију 
тематских  дана 

Стручна већа за  област предмета Током године Дневници  рада 

Радионица  ( стручно  предавање) за родитеље  будућих 
ученика I  разреда 

Стручни сарадници мај  Материјали са радионица, евалуација 
радионица,   

или ППП презент 

Педагошка предавања  за родитеље ОС  Током године Дневници  рада 

Предавање за родитеље  ученика V р. о заштити  деце на 

интернету 

Проф. информатике  Током године Дневници  рада 

Предавања за ученике из  области здравственог  

васпитања 

Родитељи  здравствеве струке Током године Дневници  рада 

 



Школски програм  

                                                                             Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш                                                                               74 

Активности за остваривање 

сарадње са родитељима 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин 

праћења 

Предавања за ученике о  занимањима Родитељи, ОС  Током године Дневници  рада 

Заједничко дружење  родитеља и ученика  Родитељи, ОС  Током године Дневници  рада 

Подршка активностима ''Игре без  граница'' Родитељи  Јун  Фотографије 

 
17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  

 

Циљ реализације излета, екскурзија и наставе у природи је усвајање дела наставног програма, непосредним 

упознавањем културно-историјског наслеђа и природних лепота. Развијањем позитивног односа према национал- ним, културним и естетским 

вредностима, гради се одговоран однос према наслеђу. Оснажују се и позитивни социјални односи између ученика, и ученика и наставника. 
 На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ бр. 30/2019). 

израђује се план и програм реализације по разредима, који се налази у Годишњем плану рада школе. Школа, сваке године, расписује јавну набавку по 

процедури која се налази у Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/2019). 

 
- једнодневне екскурзије 

за предшколце Ниш – Јагодина – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 1. разреда Ниш – Јагодина – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 2. разреда Ниш – Врњачка Бања – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 3. разреда Ниш – Maнастир Раваница–Ресавска пећина - Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 4. разреда Ниш –  Топола Опленац – Ниш пролеће 2021.године 
 

- настава у природи 

за ученике 1. разреда:  Ниш – Сокобања – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 2. разреда:  Ниш – Сокобања – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 3. разреда:  Ниш – Златибор – Ниш пролеће 2021.године 

за ученике 4. разреда:  Ниш – Златибор– Ниш пролеће 2021.године 
 

- екскурзије 

дводневна екскурзије за ученике 5. разреда: Ниш – Ваљево – Бранковина - Тршић– Ниш пролеће 2021.године 

дводневна екскурзије за ученике 6. разреда: Ниш –Источна Србија– Ниш пролеће 2021.године 

дводневна екскурзије за ученике 7. разреда:  Ниш – Западна Србија – Ниш пролеће 2021.године 

тродневна екскурзије за ученике 8. разреда: Ниш – Војводина - Ниш пролеће 2021.године 
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18. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

 
Школска библиотека је неопходан и саставни део образовно-васпитног  процеса који доприноси његовом развоју, унапређивању учења, 

јавне и  културне делатности школе. Библиотечком грађом и  информацијама библиотека у школи допуњује сва образовно-васпитна 

подручја  различитим изворима сазнања.   

Применом одређених метода и облика рада укључује се у наставни процес,  помаже у учењу, у стварању трајних навика и способности за 

коришћење  различитих извора информација и систематски врши оспособљавање ученика за  самосталан рад.   

Посебно место у раду библиотеке представља  Летопис наше школе који постоји од 2018.године. 

Библиотекарка је особа којој је поверено бележење овог важног историјског документа који садржи све битне информације о раду шкиоле 

и њеним ученицима.Летопис представља и један трајан документ у архиву школе. 

У раду школске библиотеке издвајају се функције :   

- образовно-васпитна   

- библиотечко-информациона   

- културна и јавна делатност   

- сарадња са наставницима, педагогом,директором и родирељима   

Образовно-васпитна делатност подразумева следеће програмске садржаје: 

-упознавање ученика са радом библиотеке;   

-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално  коришћење књига, часописа, енциклопедија... 

-пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе;  

 -подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе;  

-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење,  учење и образовање током целог живота (препоручивање 

текстова за читање и  разговор о прочитаним текстовима);   

-обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских  библиотека, Дан хране...);   

-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом;  

Библиотечко-информациона делатност подразумева следеће програмске садржаје:  

 -израда годишњег плана и програма рада библиотекара   

- уређење простора библиотеке 

 - систематско информисање ученика и запослених о  новим књигама, листовима, часописима;   

-израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња);   

-упис ђака првака у библиотеку;   

-сређивање и естетско уређење библиотеке;   

-сређивање књига и ознака на полицама;   

-остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...); 

 -израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа  и (само)вредновање рада.   
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Културне и јавне активности подразумевају следеће програмске садржаје:  

-израда Летописа школе 

-израда текстова за интернет презентацију школе   

-представљање наше школе ученицима других школа;   

-сарадња са школама у општини и Градском библиотеком у вези са организовањем  књижевних сусрета;   

-сарадња са школским библиотекарима других школа и Градском библиотеком у  обележавању важних дана, годишњица, догађаја,   

-учешће у припремама и организовању  прославе Светог Саве и Дана школе; 

-организовање књижевних сусрета   

Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родирељима подразумева  следеће програмске садржаје:   

-набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне  сараднике;  

-информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и  педагошко-психолошке литературе;   

- подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе за израду  пројеката/дечијих радова/домаћих задатака;   

-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе; 

-рад у школским тимовима;   

-присуство седницама стручних већа у школи;   

-присуство седницама наставничког већа;   

-сарадња са родитељима.   

-праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;  

 -учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре  (као реализатор и полазник);   

-сарадња са матичним библиотекама у Србији ради организовања трибина за  школске библиотекаре и побољшања сарадње школских и 

јавних библиотека. 

-  План рада библиотекара је саставни део Годишњег плана рада школе.   

 
19. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ  

 
19.1 Програм рада продуженог боравка 

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог и другог разреда и представља могућност да деца, поред редовне 

наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Сам рад у продуженом боравку усклађен је са васпитно-

образовним задацима у редовној настави, организован је у две смене (прати смене на нивоу школе). Ученици који бораве у продуженом 

боравку чине хетерогену групу тј. укључује ученике из свих одељења првог или другог разреда основне школе. 

Укупан број ученика у продуженом боравку може бити 120 (60 у првом и 60 у другом разреду), тако да у сваком разреду раде по два 

учитеља. 

Продужени боравак обухвата самостално учење, израду домаћих задатака, слободне активности и слободно време. У оквиру боравка за 

децу је обезбеђена исхрана ( доручак, ручак и ужина) у организацији Пчелице.  

Радно време продуженог боравка је од 7.00 до 16.00. 
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 У продуженом боравку планира се остваривање следећих активности: 

- Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са распоредом часова редовне наставе одељења чији су 

ученици укључени у продужени боравак. 

 - Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у 

продуженом боравку. 

- Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад у пару, индивидуални и групни рад. 

- Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као и од брзине савладавања нових наставних области, 

односно психо – физичких могућности сваког појединца. 

- Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке ради континуираног међусобног информисања. 

- Сарадња са стручном службом. 

- Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних за развој свих компонената личности ученика 

(интелектуалне, моралне, физичке, радно-техничке, естетске...). Слободне активности подразумевају: креативне радионице и музичке, 

ликовне, спортске, драмскe активности. У нашој школи смо ове активности поделили у пет група : “Оловка пише срцем”, “Мала школа 

великих ствари”, “Певам, плешем, глумим”, “Шарам-стварам”, “Игре без граница”.Слободно време деца проводе у “Игри без граница” и 

активностима по њиховом избору које када год можемо проводимо на чистом ваздуху.  

- Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази. 

- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља. 

- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку. 

Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним тековинама, историјским и научним чињеницама, 

о екологији и екосистему наше планете, али и даље.Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом и 

окружењем, о начинима комуникације, о традицији и модернизацији, о обавезама које носе наше присуство на планети и последицама 

неодговорног понашања, итд. Исто тако, учимо основе лепог понашања, правилима, обавезама, емоцијама… 

Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме прописане школским планом и програмом, али и да 

прошири његово литерарно знање.Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног изражаја, комуникацијске способности, 

развијање способности за емоционални доживљај и разумевање књижевног изражаја, учење нових термина ( богаћење речника). 

Шарам-стварам је ликовно-вајарска секција.Уз помоћ облика и боја до уметничког изражаја. 

Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су елементи које ће деца користити у малим музичким и 

драмским радионицама. 

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом.Игре доприносе њиховом моторичком индивидуалном 

развоју, развоју другарства и начина комуникације. 

У распореду пратећих активности помињу се и видео пројекције и презентације. Садржај ових појкција и презентација усаглашен је са 

васпитно-образовним начелима. 
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19.2 План Клуба родитеља и наставника 

 

Активности Oпис активности Циљна група 

Временски 

период (месец) 

реализације 

Реализатори 

 

1. Испитивање потреба  и мапирање ресурса: препознати шта родитељи и наставници виде да су значајне теме/ проблеми и иницијативе које треба да 

спроводи Клуб родитеља и наставника како би се унапредио квалитет образовања и сарадња на релацији ученик –наставник (школа) – родитељ; 

Састанак Клуба 

родитеља и наставника  

 

 

1.Састанак са питањима о потребама 

родитеља за упознавање са радом школе, 

ради лакше адаптације ученика, посебно 

првог  и петог разреда, Избор 

представника Клуба родитеља и 

наставника за директно учешће у раду 

школских тимова , Савета родитеља 

2.Списак чланова Клуба родитеља и 

наставника 

 ( представници  сваког одељења и 

заинтересовани наставници) 

Родитељи и 

ученици 

1.1Септембар – 

октобар 

 

 

1.2 Септембар - 

октобар 

Координатор у сарадњи са Стручним 

тимом школе и члановима Клуба 

 

 

Координатор 

1.1.Анкета  

1.2. Разговор на 

Родитељским 

састанцима 

1.3.Индивидуални 

састанци 

1.1.Анкета са питањима о искуствима 

онлајн наставе 

1.2.Разговор уз обавештење о 

резултатима и ефектима рада Клуба за 

нове родитеље 

1.3. Обавештавање родитеља о школском 

животу, о могућностима сарадње; 

препознавање улога заинтересованих 

страна. 

1.1.Родитељи  

1.2. Родитељи 

1.3. Родитељи и ученици 

1.1.Новембар, 

прва недеља 

1.2. Новeмбар 

друга, трећа и 

четврта недеља 

1.3. У 

континуитету 

1.1.Координатор у сарадњи са психологом 

школе и члановима Клуба 

1.2. Одељењске старешине 

1.3. Чланови Клуба  

1.1. Анкета 

1.2. Разговор  

1.3. Договор о раду 

1.4. Акција 

1.1.Анкета са питањима о потребама које 

наставници имају ради бољег 

упознавања са породицом 

1.2. Увођење нових наставника у рад 

Клуба и разговор са наставницима о 

начину рада и могућем унапређењу. 

Подела задужења Избор наставника за 

координацију с а администратором сајта 

школе,за медијацију, записник  

1.3.Организација конкретних акција у 

који се  могу укључити нови наставници 

1.1.Наставно особље 

 

1.2. Поједини наставници 

 

 

 

1.3. Наставници, родитељи, 

ученици 

 

 

 

1.1.Новембар, 

прва и друга 

недеља 

1.2. Последње 

две недеље 

новембра  

 

 

1.3. Новембар, 

децембар, у 

континуитету 

1.1.Чланови  Клуба 

 

1.2. Чланови Клуба 

 

 

 

1.3.Чланови Клуба 

 

 

 

1.4. Чланови Клуба 
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у сарадњи са родитељима-допунска 

настава/ваннаставне активности 

1.4.  Одређивање  термине одржавања 

допунске наставе за предмете из којих 

ученици имају негативне оцене, провера 

обавештености  родитеља ученика са 

негативним оценама 

1.4. Родитељи и ученици  

1.4. Последње 

две недеље 

новембра 

1.1. Разговор  

1.1. Координатор Клуба обавештава 

ненаставно особље о постојању 

Клуба,обавештава их о 
координатору и  евентуалном 

простору за пријем родитеља ради 

стварања пријатне и сарадничке 

атмосфере  

Ненаставно особље 1.1. Новембар   1.1.Координатор Клуба 

2.Информисање родитеља и наставника о активностима Клуба: обезбедити континуирано информисање родитеља и наставника на теме од интереса, 

промовисање конкрентих програма и иницијатива Клуба, како би се што већи број родитеља и наставника укључио у рад; 

2.1.Договор о начину 

информисања 

реализованих 

активности 

2.1.Чланови Клуба представљају свој рад 

ученицима, наставницима и родитељима 

путем сајта школе, , путем паноа са 

радовима и путем обавештења на 

огласним таблама у зборници за 

наставнике и у ходнику за ученике, на 

састанцима Наставничког већа, 

одељењских већа, састанцима стручних 

већа и Тимова школе, као и на 

састанцима Савета родитеља  

2.1.Родитељи, наставници, 

ученици, шира јавност 

2.1.Након сваке 

активности 

2.1. Члан Клуба из редова наставника у  

координацији са администратором сајта 

школе. 

2.2.Иинфомисање 

родитеља о заједничким 

плановима за наредни 

период путем вибер 

група или електронском 

поштом 

2.2. Координатор Клуба шаље кратке 

инфомације о планираним активностима  

Клуба и редовном  акцијама усмереним 

на анкетирање родитељима о текућим 

проблемима 

2.2. Родитељи 

2.2. Уочи сваке 

планиране 

активности 

Координатор Клуба 

3.Мобилизација родитеља и наставника и промоција Клуба:промоција концепта отворене школе која обезбеђује веће учешће родитеља и наставника; 

промоција иницијативе Клуба позивањем родитеља и наставника да се укључе у рад;   

3.1.Састанци 

3.2.Фестивал знања и 

умећа ученика - 

Тасијада 

3.3.Сарадничко дружење 

или излет( прилагођено 

епидемиолошким 

условима) 

3.1.Анализа рада, измене у раду 

3.2.Припрема  за Тасијаду и 

представљање умећа ученика 

3.3.Посета значајним локацијама града 

Ниша 

3.4. Израда мајица и качкета, амблема 

школе и Клуба, набавка улазница за 

биоскопе, позориште,  

3.1.Чланови Клуба и други 

потенцијално 

заинтересовани 

3.2.Ученици, наставници и 

родитељи 

3.3.Ученици и родитељи 

3.4. Родитељи и ученици 

 

3.1. Најмање 

једном по 

класификациони

м периодима, по 

потреби сваког 

месеца или 

чешће, у сталном 

контакту путем 

3.1.Чланови Клуба 

 

 

 

 

 

 

3.2.Ученици, родитељи, наставници 
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3.4. Набавка награда за  

успешне ученике на 

такмичењима 

3.5. Помоћ у раду на 

часовима допунске 

наставе/ ваннаставним 

активностима и 

професионалној 

оријентацији 

спортски објекат или активности 

3.5. Родитељи се укључују у рад  школе 

на часовима допунске наставе и 

ваннаставне активности и  кроз 

професионалну оријентацију у складу са 

ресурсима 

 

 

3.5. Родитељи 

мејла или 

телефона 

3.2.Септембар  

3.3 Тасијада 

и.октобар 2/3 

викенд  

3.4. до Тасијаде 

3.5. децембар  

3.3.Чланови Клуба и други родитељи 

3.4. Родитељи, директор, наставници, 

ученици 

3.5.Родитељи и наставници 

4.Програмске активности: реализација ваннаставних активности (програма неформалног образовања) које одговарају на препознате потребе/ приоритете 

родитеља и наставника и мапиране ресурсе  (активности вођене од стране заинтересованих наставника и родитеља); 

4.1.Адаптација првака и 

петака  на ново школско 

окружење  

Радионица на часу одељењског 

старешине уз припрему сачињену у 

сарадњи између одељењског старешине 

и родитеља 

Родитељи, наставници и 

ученици 
Септембар   Чланови Клуба  

4.2. Помоћ ученицима у 

савладавању наставних 

садржаја 

Реализација часова допунске наставе и 

часова вршњачке  едукације, подршка 

логопеда, дефектолога из редова 

родитеља 

Ученици   У континуитету 
Чланови Клуба, ученици  и родитељи који 

нису чланови 

4.3.Веће укључивање 

родитеља у рад и живот 

школе 

Обавештење осталих родитеља који нису 

чланови Клуба на састанцима Савета 

родитеља и родитељским састанцима 

Родитељи  

Током 

одржавања 

састанака Савета  

родитеља 

Родитељи  и наставници чланови Клуба,  

који су истовремено и чланови Савета 

родитеља 

4.4. Обавештавање 

родитеља о свим 

активностима у школи 

Путем састанака на којима ће се 

расправљати  о карактеру заједничког 

рада, текућим пројектима  и посебном 

подршком за новоуписане ученике и 

њихове родитеље.  

Родитељи  У континуитету Администратор сајта 

4.5.Решавање проблема 

честог изостајања 

појединих ученика 

Директнији контакт између одељењских 

старешина и родитеља, уз асистенцију 

чланова Клуба 

Родитељи, наставници и 

ученици 
У континуитету 

Одељењске старешине, Стручна служба и 

чланови Клуба 

4.6.Промоција школе 

Све активности које се планирају  у  

сврху промоције школе кроз интензивну 

сарадњу са Тимом за промоцију школе 

Родитељи, наставници и 

ученици 

У континуитету 

и приликом свих 

акција, пројеката 

и важних 

догађаја у раду 

школе 

Родитељи, чланови Клуба, Тим за 

промоцију школе 

4.7.Побољшање односа 

наставник-родитељ 

Радионице о ненасилној комуникацији, 

индивидуални састанци Чланова клуба и 

актера неспоразума   

Родитељи, наставници и 

ученици 
Јануар-фебруар  

Чланови Куба и Стручна служба, Тим за 

медијацију 

4.8.Смањење  броја 

негативних оцена 
Посебно реализовани часови  Ученици  У континуитету Чланови Клуба и ученици 
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4.9. Радионице о лепом 

понашању 

Часови грађанског васпитања и 

одељењског старешине 
Ученици Децембар   

Чланови Клуба и ученици, одељењске 

старешине 

4.9.1. Организација 

такмичења из области 

стручних и опште 

образовних предмета  

Часови редовне, додатне и допунске 

наставе 
Ученици   Фебруар /март   Чланови Клуба и ученици 

4.9.2.Организација 

отворених врата 

Термини  Великих отворених врата се 

планирају у времену погодном за посету 

родитеља који би у истом тренутку 

могли да разговарају са свим 

наставницима 

Родитељи  У континуитету Чланови Клуба и директор школе 

4.9.3. Обележавање 

значајних датума 

Од специфичних дана који могу имати 

значаја за ученичку едукацију, као што 

су  Дан толеранције, Дан планете Земље, 

Светски дан детета, Дечја недеља.Дан 

вода, планина...креирати заједнички 

догађај уз асистенцију родитеља. 

Родитељи  Од  октобра Чланови Клуба  

4.9.4. Eкoлогијa 

Еколошке  активности у којима се 

планира укључивање родитеља, према 

могућностима и потреби. 

Родитељи, ученици Од  јануара  Чланови Клуба 

4.9.5. Радионице са 

ученицима на тему 

комуникација, насиље 

на интернету и са 

родитељима са темом 

јачање дигиталних 

компетенција родитеља 

У редовним радионицама које се 

организују на часовима Грађанског 

васпитања, ЧОС-а  или као ваннаставна 

активност планира се активно 

укључивање родитеља.  

Родитељи, ученици Од  јануара  Чланови Клуба, одељењске старешине 

4.9.6. Реци не батинама - 

васпитавање без 

физичког кажњавања 

деце 

Радионице „Позитивно родитељство“ за 

чланове Клуба, представника Савета 

родитеља школе и одељењске старешине 

Родитељи, ученици Март Чланови Клуба, одељењске старешине 

4.9.7 Јачање вештина 

јавног наступа  

Семинар „Проговори да ти кажем ко си“ 

за чланове Савета родитеља 
Родитељи, ученици децембар Чланови Клуба родитеља и наставника 

4.9.8. Представљање 

различитих занимања 

У циљу што боље професионлане 

оријентације ученика родитељи 

представљају своја занимања ученицима 

7. и 8. разреда 

Родитељи, ученици новембар - април 
Чланови Клуба, Тим за 

професионалнуоријентацију 

4.9.9 Писање Плана рада  

Клуба родитеља и 

наставника  за наредну 

школску годину 

Чланови Клуба аналаизирају планирано-

оставрено и састављају нови план за 

следећу школску годину 

Родитељи, ученици, 

наставници 
мај Чланови клуба, Стручна служба 
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20. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА  

 
Законска и морална обавеза је да свако дете добије шансу да се образује у складу са својим могућностима. За децу са ППП посебно је значајно 

да се укључе у активности својих вршњака типичног развоја. 

Циљеви овог програма су: 
- За децу са посебним потребама - подстицање развоја и стабилизација осећања сигурности, задовољства и самопоштовања. Развој 

комуникацијских способности (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем). Развој осетљивости за потребе других. Боља 

емоционална контрола и успешнија социјализација. 

- За децу без посебних потреба - Прихватање различитости као нормалности. Развој осетљивости за потребе деце која се теже развијају, 

развој способности за препознавање тих потреба, развој вештина сарадње и помагања у дечјем колективу и са децом која имају тешкоће у развоју.  

- За родитеље деце са посебним потребама - упознавање са откривеним могућностима њихове деце. Овладавање вештинама подстицања 

дечјег развоја. Развијање реалистичких ставова према детету и његовим могућностима. Развијање реалних и позитивних искустава у погледу 

будућности детета. 

- За родитеље деце без посебних потреба - Развијање позитивних ставова према заједничком школовању и дружењу деце са и без 

посебних потреба. 

У току ове школске године наставиће се функционална процена развојног статуса детета с циљем утврђивања очуваних и оштећених 

функционалних способности детета, породичне ситуације и ширег окружења у коме дете живи. Такође, према способностима сваког детета биће 

формиран Индивидуални образовни план - педагошки документ којим се обезбеђује прилагођавање образовног процеса (кроз циљеве, задатке, 
садржаје, активности, исходе и временску валоризацију), детету са ПЗПП. За израду и реализацију је задужен тим који сачињавају: учитељ, један од 

родитеља или старатеља, стручни сарадник. Приликом израде,реализције и еволуације  тим сарађује са институцијама и свим особама које су укљуене 

у праћење  ,подетицање и процену развоја детета. 

Циљ је да се свако дете развија и живи у границама својих способности и међу вршњацима. 

 

Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада 

 

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:  

1. дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну 

подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;  

2. циљеви образовно-васпитног рада; 
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3. посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних 

стандарда; 

4. индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;  
5. индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње. 

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).  

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за 

пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана. 

Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, 

односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

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. 

Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета 

 

ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА 

За ученике са изузетним способностима припрем се индивидуални образовни план, програм и начин рада којим ес утврђује обогаћен начин образовања 

и васпитања који садржи : 

• Дневни распоред активности часова наставе у одељењу. 

• Дневни распоред са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке  

• Циљеве образовно васпитног рада 
• Посебне сандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са обраложењем за одступање 

• Програм по предметима, прецизирано којинсаджаји се обрађују у одељњу акоји садодатном подршком 

• Индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода  и техника образовно васпитног рад  

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ОБРАЗОВНА ПОДРШКА  

Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада 

 
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. 

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:  
1)      дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и 

распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;  
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2) циљеви образовно-васпитног рада; 

3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебнихстандарда; 

4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;  
5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње. 

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).  

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање 

додатне подршке ученицима из става 3. овог члана. 

Тим у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак 

ван установе, на предлог родитеља. 
Тим у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби  педагошки 

асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

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. 
Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета. 

 
21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

 
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно 

других законских заступника и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  
Школа поседује Акт о процени ризика на радном месту и радној околини који је допуњен ризицима везаним за инфекцију КОВИД-19, као и 

Правилник о безбедности и здрављу на раду. 

 

Подручје рада Активности Реализација 

Безбедност на раду 

Информисање запослених радника о прописаним мерама и нормативима безбедности на раду 

Периодична обука запослених радника и провера знања у вези са безбедношћу и здрављем на раду 

Континуирано праћење исправности инфраструктуре школе и благовремено отклањање кварова 

Редовна периодична провера противпожарног система, апарата за гашење пожара, хидрантске 

мреже и паник расвете 

Редовна периодична обука запослених и провера знања у вези са противпожарном заштитом 

Коришћење видео – надзора 

Рад школског полицајца 

Агенција за безбедност и здравље на 

раду 

домар/мајстор одржавања 

Агенција за послове противпожарне 

заштите 

директор школе 

 

ПУ Ниш 

Заштита здравља на 

раду 

Информисање запослених радника о прописаним мерама у вези са епидемијом 

Обука запослених о пружању прве помоћи 

Дезинсекција и дератизација простора 

Осигурање деце, ученика и запослених 

Директор, Наставничко веће 

Дом Здравља Ниш 

Град Ниш 

Изабрана осигуравајућа кућа 

Остале активности 

Побољшање безбедности у саобраћају запослених и ученика 

Уклањање снега и леда на прилазима у школи 

Прилагођен прилаз особама са инвалидитетом на ученичком улазу у школу 

Предавања саобраћајне полиције 

домар, чистачи 

 



Школски програм  

                                                                             Основна школа "Учитељ Таса" – Ниш                                                                               85 

 
22. ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 
 

На основу члана 24. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја донело је  Правилник о Општим стандардима постигнућа 

за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања 

одраслих.  Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, бр. 55/2017 од 2.6.2017. године, а ступио је на снагу 10.6.2017. Овим правилником 

утврђују се Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег 

средњег образовања и основног образовања одраслих.  

 
Наставу Српског као нематерњег језика похађају ученици различитих матерњих језика. До сада у школи смо имали ученике којима је матерњи 

језик кореански, италијански, енглески. Тренутно у школи немамо ни једног ученика са статусом српски језик као нематерњег. 

 

Документ Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, 

општег средњег образовања и основног образовања одраслих садржи стандарде постигнућа за области Језик, Књижевност и Језичку културу.  
Приручник са општим стандардима постигнућа  за српски као нематерњи језик и Препоручена лексика за наставни предмет српски као нематерњи 

језик за први циклус обавезног образовања, школа поседује и у складу са истим ће поступати уколико се упише ученик у таквом статусу. 
 

 

 

 

 
Школски програм основног образовања и васпитања Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу од школске 2021/2022. године, усвојен је на 

седници Школског одбора одржаној 28.06.2021. године. 

 
Деловодни број: 01-666 

Датум: 28.06.2021. год. 

 

 

 

            Директор школе                                                                               Председник школског одбора 

 

           ____________________                                                                                             __________________________ 

             Радмила Крстић                                                                                        Бобан Дејановић 
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	I ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
	1. Основни циљеви образовања и васпитања:
	1.1 Кључне компетенције


	У данашњем свету образовања и обука кључна реч је компетенција – образовање усмерено на развој компетенција, кључне компетенције за целоживотно учење, опште међупредметне компетенције.
	1.2 Опште предметне компетенције
	1.3 Опште међупредметне компетенције
	1.4 Специфичне предметне компетенције
	1.5 Исходи образовања и васпитања
	1.6 Стандарди образовања и васпитања
	1.7 Начела израде школског програма:

	II НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
	Назив: OСНОВНА ШКОЛА ''УЧИТЕЉ ТАСА'' НИШ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА од школске 2021/2022. до 2025/2026.године
	Врста: основно образовање и васпитање (у трајању од осам година у два образовна циклуса, у складу са законом и програмом наставе и учења). Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред...
	Трајање свих програма наставе и учења које школа остварује: примењиваће нови школски програм од 1. септембра 2021. г. на период од четири године ( 2021/2022–2024/2025.)
	Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године.
	Образовно-васпитни рад организује се у два полугодишта. Време, трајање и организација образовно- -васпитног рада и школског распуста утврђује се школским календаром на годишњем нивоу.
	Време које ученик проводи у школи изражава се у сатима и обухвата:
	1) часове обавезних предмета;
	2) часове изборних програма;
	3) време проведено у активностима, које су садржане у школском програму и у функцији су развоја способности, интересовања и креативности ученика.
	Поједини делови донетог Школског програма моћи ће да се иновирају у току његовог остваривања у складу са законом и потребама Школе у виду Анекса.
	Језик на коме се остварује програм: српски језик.
	2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
	2.1 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


	1 Ученик бира један од понуђених изборних програма
	2 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта
	* Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником
	2.2 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

	ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ
	1 Ученик бира један од понуђених изборних програма (1)
	2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.
	3 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди.
	4 Ваннаставне активности: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе
	III језик на коме се остварује програм
	Језик на коме се остварује програм: српски језик. (1)
	IV начин остваривања школског програма
	3. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

	V Начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања
	1.
	2.
	3.
	3.1 Програм наставе и учења обавезних предмета за први циклус по разредима:


	Програм наставе и учења обавезних предмета за први циклус по разредима реализује се са начинима и поступцима за њихово остваривање по следећим документима:
	Специфичност наставе српског језика: Ученици учествују на разноврсним литерарним конкурсима који су локалног карактера или на нивоу шире заједнице.
	Библиотека “Стеван Сремац”-дечије одељење организује различите креативне радионице где учествују наши ученици, а њима се подстиче љубав према читању и негују здрави стилови живота.
	Ученици узимају учешће и на афирмативном конкурсу “Читалићи”, организатор библиотека у Алексинцу.
	У току године узимамо учешће и у другим конкурсима чији нас организатори позову.
	Специфичност наставе енглеског језика се огледа у потреби за континуираном индивидуализацијом. Искуство наставника у протеклим годинама показује да велики број ученика наше школе има знања која превазилазе прописане нивое постигнућа за одређени узраст...
	акценат стављамо на додатне материјале и активности како онлајн тако у школском простору. Акценат стављамо на охрабривање ученика свих нивоа постигнућа у узимању активног учешћа у раду кроз активности прилагођене узрасту. У настави користимо обиље ви...
	Специфичност наставе математике На обавезним часовима Додатне наставе из математике ученици се припремају за разноврсна такмичења у току школске године. Обавезно узимамо учешће на такмичењу које организује ДМС ,такмичењу “Мислиша” и мећународној смотр...
	Специфичност наставе Свет око нас и Природа и друштво: Ученици са учитељима учествују у различитим пројектима Локалне заједнице или шире ,а тичу се тема које се изучавају на овом предмету.
	Специфичност наставе Ликовна култура: Кроз рад на часовима овог предмета ученици узимају учешће на ликовним конкурсима и такмичењима. Неки од тих су “Мали Пјер”, “Крв живот значи”.У току године подржимо и акције Ђачког парламента ликовним радовима на ...
	Специфичност наставе Музичка култура Нашу школу похађа велики број ученика који су у исто време и ученици Музичке школе. Знање које стичу у многим тренутцима оплемењује часове овог предмета. Новина је да на крају школске године одрже мали концерт у ок...
	Специфичност наставе Физичко васпитање  имамо велики број ученика коју постижу успехе на такмичењима у пливању, шаху ... Кроз организацију Школских такмичења пружамо подршку овим ученицима.
	3.2 Програм наставе и учења обавезних предмета за други циклус по разредима:

	Програм наставе и учења обавезних предмета за други  циклус по разредима реализује се са начинима и поступцима за њихово остваривање по следећим документима:
	Српски језик  и књижевност
	Енглески језик
	Музичка култура
	Пети разред
	Историја
	Пети разред (1)
	Специфичности: настава се изводи уз коришћење ресурса средине у којој живимо: посета локалитету Медијана, посета музеју града - археолошкој сали, скајп са кустосом музеја, коришћењем гугл учионице, филмова прилагођених настави разреда: Лепенски вир, Р...
	Шести разред
	Специфичности: настава се изводи уз помоћ културних ресусрса  локалне средине -обилазак Твђаве, Пантелејске цркве (место сусрета крсташа и Стефана Немање), посета интернет страницама са снимцима витешких турнира (Деспотовац, Нишка тврђава), коришћење ...
	Седми разред
	Специфичности: настава се изводи уз коришћење локалних културних ресурса: обилазак Ћеле куле, обилазак Чегра - место одигравања битке, посета Тврђави (дозидана у време Турских освајања), коришћење филма у настави: Кнежевина Србија, Краљевина Србија, п...
	Осми разред
	Специфичности: настава се одвија уз коришћење ресурса локане средине: посета Логору Црвени крст, посета Официрском дому, обилазак споменика Петру Бојовићу, споменик војничко гробље на Делијском вису, споменик ослободиоцима Ниша и Александру ујединитељ...
	Планови се налаз у
	Географија
	Пети разред (2)
	Спицифичности:настава се изводи демонстративном методом на терену: оријентација у простору, оријентација карте и њено спаривање са тереном, климатски елементи (нарочито они које региструјемо чулима - температура ваздуха, падавине, ветар…), рељеф, посм...
	Шести разред (1)
	Специфичности:у настави се користи ГИС - систем, географски информациони систем, систем за глобално позиционирање који омогућава одређивање положаја, географских координата било ког места на Земљи. Коришћење услуга овог система је олакшано употребом с...
	Седми разред (1)
	Специфичности:у настави уз помоћ алата укључујући ихформационо-комуникационе технологије садржај градива је веома погодан за примену принципа очигледности због структуре и разноврсности градива уз обавезну заступљеност географских карата на свим типов...
	Осми разред (1)
	Специфичности:Природно географске и друштвено економске одлике Србије прате програми екскурзије од  5 до 8 разреда као и примена очигледности у настави путем карата, интернет дневника, блогова, Youtubе. Учешће на такмичењима друштва географа, као и На...
	Физика
	Специфичности:Физика промовише културу размишљања и критички став; гаји, унапређује и награђује размишљање;  развија свест о потреби заштите животног простора.Све то остварује кроз практичну примену-мали огледи, мисаони експерименти,рачунски задаци(шк...
	Математика
	Биологија
	Пети разред (3)
	Специфичности: учешће ученика у изради презентација и презентовање осталим ученицима у циљу вршњачког учења и учења јавног наступања; ученици користе апликације на мобилном телефону у истаживачким задацима у окружењу; ученици представљају различите те...
	Шести разред (2)
	Специфичности: презентовање градива употребном метода АОН и веб-алата; коришћење мултимедијалних садржаја за савладавање градива и провере знања; израда пројектних задатака са елементима истраживачког рада; израда шема, табела и мапа ума у систематиза...
	Седми разред (2)
	Специфичности: обрада и утврђивање градива употребном иновативних метода и веб-алата; коришћење мултимедијалних садржаја за савладавање градива и провере знања; израда пројектних, тематских и истраживачких задатака; активно учешће у активностима (конк...
	Хемија
	Специфичности: Смислено, проблемско, логичко, критичко, стваралачко и сарадничко учење у школи. Промовисање хемије и развијање интересовања за хемију, практичном применом знања на фестивалима науке, обележавањем битних датума и дана, учешћем на такмич...
	Техника и технологија
	Специфичности: обрада и утврђивање градива употребном мултимедијалних садржаја и савремених дидактичких средстава у настави (Рачунари, пројектор, видео презентације, материјали и алати, прибор за техничко цртање, макете, модели, саобраћајни полигон......
	4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

	Верска настава -  Православни  катихизис (веронаука)
	Први разред
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма.
	Теме и наставни садржаји за реализацију
	1. Увод - 1
	2. Заједница као основ живота - 4
	3. Заједница љубави Бога, човека и природе - 5
	4. Неизмерна љубав Божија – Христос се роди! - 7
	5. Црква – заједница са Богом - 8
	6. Христова љубав према човеку и свету - 4
	7. Наша брига о свету (творевини Божјој) - 7
	Укупно: 36
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање.
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х...
	Други разред
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (1)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (1)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (1)
	1. Увод - 1 (1)
	2. Моје место у цркви - 6
	3. Литургијске службе и њихов смисао - 6
	4. Живот у Цркви – лепота празника - 7
	5. Трпеза Господња - 5
	6. Света Литургија – прослава Васкрсења - 5
	7. Икона – прозор у вечност - 6
	Укупно: 36 (1)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. (1)
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (1)
	Трећи разред
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (2)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (2)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (2)
	1. Увод - 1 (2)
	2. Бог ствара свет и човека - 7
	3. Бог нас воли - 7
	4. Заједница Бога и света кроз човека - 7
	5. Литургија – преображени свет - 7
	6. Човек и природа - 7
	Укупно: 36 (2)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Познавање природе и друштва, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање.
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (2)
	Четврти разред
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (3)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (3)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (3)
	1. Увод - 1 (3)
	2. Црква је наш избор - 7
	3. Христос нас све зове - 7
	4. Диван је Бог у Светима својима - 8
	5. Значај врлинског живота - 7
	6. Са нама је Бог - 6
	Укупно: 36 (3)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Познавање природе и друштва, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. (1)
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (3)
	Пети разред (4)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (4)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (4)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (4)
	1. Увод - 1 (4)
	2. Религија и култура старог света - 3
	3. Откривење – свет Библије - 4
	4. Стварање света и човека - 8
	5. Старозаветна историја спасења - 7
	6. Закон Божији - 4
	7. Месијанска нада - 9
	Укупно: 36 (4)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање.
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (4)
	Шести разред (3)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (5)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (5)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (5)
	1. Увод - 1 (5)
	2. Припрема света за долазак Сина Божјег - 5
	3. Увод у Нови Завет - 5
	4. Богочовек – Исус Христос - 17
	5. Црква Духа Светога - 8
	Укупно: 36 (5)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. (1)
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (5)
	Седми разред (3)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (6)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (6)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (6)
	1. Увод - 1 (6)
	2. Богопознање - 5
	3. Јединство Цркве Христове - 7
	4. Светотајински живот Цркве - 12
	5. Српска Црква кроз векове - 11
	Укупно: 36 (6)
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. (2)
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (6)
	Осми разред (2)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2016) и (7)
	на линку: (http://eparhija-zicka.rs/novi-nastavni-plan-program-verske-nastave-pravoslavnog-katihizisa/) Овде се налазе смернице и упутства за реализацију. Глобални и оперативни план су саставни део Школског програма. (7)
	Теме и наставни садржаји за реализацију (7)
	1. Увод - 1 (7)
	2. Човек је икона Божија - 6
	3. Подвижничко-евхаристијски етос - 7
	4. Литургија - 10
	5. Царство Божије - 10
	Укупно: 34
	Корелација са другим предметима: Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Биологија, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање. (3)
	Специфичности: У реализацији часова користе се савремена дидактичка средства у настави (Рачунар, пројектор, видео материјали итд.). За поједине наставне јединице, имајући у виду предности очигледне наставе, иста се одржава у великом и малом Саборном Х... (7)
	Грађанско васпитање
	Први разред (1)
	План и програм за часове овог предмета је наведен у “Службеном гласнику РС”,бр.6/2017. 12/2018.
	Други разред (1)
	План и програм за часове овог предмета је наведен у “Службеном гласнику РС”,” Просветни гласник”, број16/18 и 3/19.
	Трећи разред (1)
	План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр.  12/18.
	Четврти разред (1)
	План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19.
	Пети разред (5)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018).
	Шести разред (4)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018). (1)
	Седми разред (4)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 27/2018).
	Осми разред (3)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 27/2018). (1)
	Специфичности: настава Грађанског васпитања реализује се у тимском раду или раду у групи, што мотивише ученике и пружа прилику сваком да да свој допринос на часу. Осим у учионици, часови се реализују на неким занимљивим местима који ученици предложе: ...
	Пројектна настава
	Трећи разред:
	План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр.  19/18.
	ТЕМЕ И НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:
	1.Одељењске штафетне приче –електронска књига 2
	2. Одељењски еко-филм 2
	3. Школски биоскоп поново ради - 5
	4. Очистимо наш парк - 4
	5. Историја нашег краја -  2
	6.Енигматске одељењске новине -  3
	7. Боље спречити него лечити  2
	8. Уметност рециклаже  2
	9. Занимације – воћне декорације  4
	10. Покажимо лице животне заједнице  4
	11. Од спајалице до наруквице  4
	12. Увек смета Тета Цигарета  2
	УКУПНО : 36
	Четврти разред:
	План и програм за часове овог предмета је наведен у „Службеном гласнику РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19. (1)
	ТЕМЕ  И БРОЈ ЧАСОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ:
	1. Сајам  љубимаца-4 часа
	2. Ја сам дете ове планете-4 часа
	3. Лепо понашање (кућа,школа,биоскоп,интернет)-4 часа
	4. Много волим пазнике-4 часа
	5. Лутке за нашу представу-3 часа
	6. Макета наше школе-2 часа
	7. Истражујемо свет научних експеримената-5 часа
	8. Шта све могу од фине глине 3-часа
	9. Наш простор и наша ствар 4 часа
	10. Успомене за цео живот 3 часа
	УКУПНО : 36 (1)
	Специфичности: Ученици су имали могућност да предложе садржаје које би волели да имају у оквиру овог предмета наредне школске године. На основу њихових предлога и размишљања учитеља који изводе наставу у четвртом разреду је настао план рада за овај пр...
	Немачки језик
	Пети разред (6)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018 и 3/19).
	Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од...
	Шести разред (5)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018 и 3/19). (1)
	Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од... (1)
	Седми разред (5)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/19 и 1/20).
	Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од... (2)
	Осми разред (4)
	План и програм за часове овог предмета наведен је у  (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/19 и 6/20).
	Специфичности: Настава се одвија тако да су  све активности у оквиру  усмерене  ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од... (3)
	Француски језик
	Специфичности: настава француског језика се одвија у малим групама, што даје могућност да  наставник посвети сваком ученику довољно пажње, посебно у усменом изражавању и тако постави добру основу за даље. Аудио и видео материјали су саставни део већин...
	План и програм за часове овог предмета за пети и шести разред наведен је у: (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2018).
	План и програм за часове овог предмета за седми и осми разред наведен је у: : (,,Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 88/2018 и 27/2018).
	5. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

	Чувари природе,  6. Разред
	Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. Остали циљеви и задаци су:
	-да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима;
	-да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање;
	-да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука;
	-да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
	-да развија критичко мишљење.
	САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
	ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
	СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
	Слушање вокално-инсрументалних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича.
	У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка.
	Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу.
	Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука.
	Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.
	Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
	Импровизација мелодије на задани текст.
	Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.
	Специфичности: Обзиром да школа располаже потпуно опремљеним кабинетом музичке културе, омогућени су услови за реализацију свих поменутих циљева наставе ( Орфов инструментаријум, клавир, гитара, синтисајзер, комплет бубњева, озвучење…). Велики број уч...
	Домаћинство
	6. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

	ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Српски језик                                                         Разред:1.                                                 Годишњи фонд:18
	ДОПУНСКА НАСТАВА                                Предмет: Математика                                                        Разред:1.                                                  Годишњи фонд:18
	ДОПУНСКА НАСТАВА      Предмет: Српски језик     Разред: 3.          Годишњи фонд: 18
	ДОПУНСКА НАСТАВА       Предмет:Математика       Разред:3.       Годишњи фонд:18
	ДОПУНСКА НАСТАВА             Предмет:Српски језик                         Разред: 4                                                                                            Годишњи фонд: 18
	ДОПУНСКА НАСТАВА                   Предмет:Математика                           Разред:4                                                                                        Годишњи фонд:18
	ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ПЕТИ
	ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ШЕСТИ
	ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  СЕДМИ
	ДОПУНСКА НАСТАВА                   Разред  ОСМИ
	ДОДАТНА   НАСТАВА                             Предмет: Математика                            Разред :4                                                                        Годишњи фонд: 36
	ДОДАТНА   НАСТАВА                             Разред  ПЕТИ
	ДОДАТНА   НАСТАВА                             Разред  ШЕСТИ
	Разред  СЕДМИ
	Разред  ОСМИ
	VI друга питања од значаја за школски програм
	7. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

	Општ циљ: Развијање способности, креативности и свести код ученика о лепом усменом изражавању, музици, сликарству, уметности, поезији, књижевности, глуми, спорту и културном животу уопште.
	Специфични циљ: Мотивисати ученике да препознају своје дарове и таленте кроз активно учешће у културним активностима школе и даље афирмисање истих.
	8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
	9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
	10. ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

	Ликовна секција                          Разред:1.                                                                Годишњи фонд:36
	Лепо писање                                Разред:1.                                                                Годишњи фонд:36
	Музичка секција                          Разред: 2.                                                              Годишњи фонд: 36
	Ликовна секција                          Разред: 2.                                                               Годишњи фонд: 36
	Математичка  секција                   Разред: 3.                                                             Годишњи фонд: 36
	Математичка секција има за циљ да код ученика развије креативност, машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух да их укључи у практичан рад и да им приближи математику. Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање пробле...
	Ликовна секција                          Разред:3.                                                                  Годишњи фонд:36
	Ликовна секција има за циљ да код ученика развије креативност,машту,стрпљење,подстакне креативан ликовни израз кроз практичан рад,као и долажење до разних ликовних решења,усвајање ликовних појмова кроз креативне задатке.
	Драмска секција                           Разред: 3.   Годишњи фонд: 36
	Циљ и задаци драмске секције је упознавање са основама драмског истраживања, упознавање са културом драмског стваралаштва, развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе, развијање стваралачке способности, богаћење и развијање м...
	Еколошка секција       РАЗРЕД: 3 Годишњи фонд: 36 часова
	Фолклорна секција                    Разред : 4.                                                               Годишњи фонд: 36
	Ликовна секција                         Разред : 4.                                                              Годишњи фонд: 36
	Циљ постојања Ликовне секције јесте да подстиче и  развија ученичко стваралачко мишљење
	Музичка секција     Разред : четврти   Годишњи фонд: 36
	Циљ музичке секције је да се деца упознају са српском, народном, традиционалном музиком ,да свирају у  оркестру, усавршавају своје технике свирања, као и да створе самопоуздање при јавним наступима.
	Драмска секција     Разред : четврти   Годишњи фонд: 36
	Циљ рада драмске секције је развијање вештина правилног говора, драмског изражавања и самопоуздања у јавним наступима код деце.
	Математичка  секција     Разред : 4.   Годишњи фонд: 36
	БИОЛОШКА СЕКЦИЈА
	Млади хемичари                  Годишњи фонд: 36
	11. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

	Општ циљ је усмеравање ученика у  избору будућег занимања.
	Специфични циљ
	- освешћивање личних афинитета и капацитета ученика у оквиру стицања реалне слике о себи.
	-  стицање знања о различитим информационим понудама о школи и занимању, као и оспособљавање ученика да активно и самостално користе расположиве информације.
	- упознавање ученика са начинима информисања и могућностима школовања.
	-  упознавање са светом рада и опробавање ученика у аутентичним систуацијама у свету рада
	-  оснаживање ученика  да самостално донесу одлуку о даљем школовању и занимању.
	12. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

	Општи циљ је едукација ученика у области здравствене заштите.
	Специфични циљ (1)
	- Развијање свести о важности превенције и заштите здравља.
	- Развијање свести о здравим стиловима живота, здраве исхране.
	- Оснаживање и упућивање ученика на учешће у активностима из области здравља и здравствене заштите.
	13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

	Специфични циљ:
	Намера нам је пружање помоћи ученицима и родитељима у остваривању плана социјалне заштите, као и пружање помоћи ученицима с проблемима у понашању и породицама где се појави сумња да постоји злостављање, алкохолизам, итд., а све у сарадњи са Центром за...
	14. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

	Општ циљ
	Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса. Очување природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. Школа доприноси за...
	пројектима, пројектној настави, предметној настави биологије, сарадничкој настави, слободним наставним активностима и др.
	Специфични циљ (2)
	- развијање свести код ученика о важности одржавања здраве животне средине  неговање здравог односа према животној средини;
	- упознавање ученика са одрживим коришћењем природних ресурса;
	- оснаживање и обучавање ученика за правило управљање отпадом;
	- развијање навика штедње воде и енергије;
	- развијање свести о последицама климатских промена на глобалном нивоу.
	- развијање свести ученика о значају очувања биодиверзитета;
	- покретање активности у области екологије;
	- активно учешће у локалним, националним и међународним активностима из области заштите животне средине (пројекти, конкурси, такмичења, смотре, трибине, дебате и др.)
	15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

	Општ циљ:
	У целокупном образовно-васпитном раду школа ће настојати да обезбеди услове за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине на савремено хуманистичко васпитање ученика. С тим у вези очекујемо веће надлежности а онда и већу ангажованос...
	Специфични циљ: (1)
	Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења.
	Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима.
	Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада за ученике и запослене.
	16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

	Општи циљ: Подржавање и подстицање развоја ученика
	Специфични циљ: Развијање партнерских односа између кључних актера у школи,као и јачање родитељских компетенција, посебно у областима процеса васпитања и превенције негативних појава.
	ОБЛИЦИ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
	17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
	18. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

	Школска библиотека је неопходан и саставни део образовно-васпитног  процеса који доприноси његовом развоју, унапређивању учења, јавне и  културне делатности школе. Библиотечком грађом и  информацијама библиотека у школи допуњује сва образовно-васпитна...
	Применом одређених метода и облика рада укључује се у наставни процес,  помаже у учењу, у стварању трајних навика и способности за коришћење  различитих извора информација и систематски врши оспособљавање ученика за  самосталан рад.
	Посебно место у раду библиотеке представља  Летопис наше школе који постоји од 2018.године.
	Библиотекарка је особа којој је поверено бележење овог важног историјског документа који садржи све битне информације о раду шкиоле и њеним ученицима.Летопис представља и један трајан документ у архиву школе.
	У раду школске библиотеке издвајају се функције :
	- образовно-васпитна
	- библиотечко-информациона
	- културна и јавна делатност
	- сарадња са наставницима, педагогом,директором и родирељима
	Образовно-васпитна делатност подразумева следеће програмске садржаје:
	-упознавање ученика са радом библиотеке;
	-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално  коришћење књига, часописа, енциклопедија...
	-пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе;
	-подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе;
	-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење,  учење и образовање током целог живота (препоручивање текстова за читање и  разговор о прочитаним текстовима);
	-обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских  библиотека, Дан хране...);
	-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом;
	Библиотечко-информациона делатност подразумева следеће програмске садржаје:
	-израда годишњег плана и програма рада библиотекара
	- уређење простора библиотеке
	- систематско информисање ученика и запослених о  новим књигама, листовима, часописима;
	-израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња);
	-упис ђака првака у библиотеку;
	-сређивање и естетско уређење библиотеке;
	-сређивање књига и ознака на полицама;
	-остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...);
	-израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа  и (само)вредновање рада.
	Културне и јавне активности подразумевају следеће програмске садржаје:
	-израда Летописа школе
	-израда текстова за интернет презентацију школе
	-представљање наше школе ученицима других школа;
	-сарадња са школама у општини и Градском библиотеком у вези са организовањем  књижевних сусрета;
	-сарадња са школским библиотекарима других школа и Градском библиотеком у  обележавању важних дана, годишњица, догађаја,
	-учешће у припремама и организовању  прославе Светог Саве и Дана школе;
	-организовање књижевних сусрета
	Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родирељима подразумева  следеће програмске садржаје:
	-набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне  сараднике;
	-информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и  педагошко-психолошке литературе;
	- подстицање наставника и ученика на коришћење стручне литературе за израду  пројеката/дечијих радова/домаћих задатака;
	-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе;
	-рад у школским тимовима;
	-присуство седницама стручних већа у школи;
	-присуство седницама наставничког већа;
	-сарадња са родитељима.
	-праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;
	-учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре  (као реализатор и полазник);
	-сарадња са матичним библиотекама у Србији ради организовања трибина за  школске библиотекаре и побољшања сарадње школских и јавних библиотека.
	-  План рада библиотекара је саставни део Годишњег плана рада школе.
	19. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ
	19.1 Програм рада продуженог боравка
	19.2 План Клуба родитеља и наставника

	20. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ СВИХ УЧЕНИКА

	Законска и морална обавеза је да свако дете добије шансу да се образује у складу са својим могућностима. За децу са ППП посебно је значајно да се укључе у активности својих вршњака типичног развоја.
	Циљеви овог програма су:
	- За децу са посебним потребама - подстицање развоја и стабилизација осећања сигурности, задовољства и самопоштовања. Развој комуникацијских способности (изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем). Развој осетљивости за потребе д...
	- За децу без посебних потреба - Прихватање различитости као нормалности. Развој осетљивости за потребе деце која се теже развијају, развој способности за препознавање тих потреба, развој вештина сарадње и помагања у дечјем колективу и са децом која и...
	- За родитеље деце са посебним потребама - упознавање са откривеним могућностима њихове деце. Овладавање вештинама подстицања дечјег развоја. Развијање реалистичких ставова према детету и његовим могућностима. Развијање реалних и позитивних искустава ...
	- За родитеље деце без посебних потреба - Развијање позитивних ставова према заједничком школовању и дружењу деце са и без посебних потреба.
	У току ове школске године наставиће се функционална процена развојног статуса детета с циљем утврђивања очуваних и оштећених функционалних способности детета, породичне ситуације и ширег окружења у коме дете живи. Такође, према способностима сваког де...
	Циљ је да се свако дете развија и живи у границама својих способности и међу вршњацима.
	Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада
	За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовн...
	Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
	Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:
	1. дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;
	2. циљеви образовно-васпитног рада;
	3. посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних
	стандарда;
	4. индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;
	5. индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.
	За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).
	Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.
	Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
	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.
	Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета
	ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА
	За ученике са изузетним способностима припрем се индивидуални образовни план, програм и начин рада којим ес утврђује обогаћен начин образовања и васпитања који садржи :
	• Дневни распоред активности часова наставе у одељењу.
	• Дневни распоред са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке
	• Циљеве образовно васпитног рада
	• Посебне сандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са обраложењем за одступање
	• Програм по предметима, прецизирано којинсаджаји се обрађују у одељњу акоји садодатном подршком
	• Индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода  и техника образовно васпитног рад
	ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА
	Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада (1)
	За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовн... (1)
	Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. (1)
	Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно: (1)
	1)      дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;
	2) циљеви образовно-васпитног рада;
	3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебнихстандарда;
	4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;
	5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.
	За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3). (1)
	Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана. (1)
	Тим у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
	Тим у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
	Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. (1)
	У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. (1)
	Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета.
	21. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

	Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање бе...
	Школа поседује Акт о процени ризика на радном месту и радној околини који је допуњен ризицима везаним за инфекцију КОВИД-19, као и Правилник о безбедности и здрављу на раду.
	22. ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

	На основу члана 24. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), Министар просвете, науке и технолошког развоја донело је  Правилник о Општи...
	Наставу Српског као нематерњег језика похађају ученици различитих матерњих језика. До сада у школи смо имали ученике којима је матерњи језик кореански, италијански, енглески. Тренутно у школи немамо ни једног ученика са статусом српски језик као немат...
	Документ Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих садржи стандарде постигнућа за области Језик, Књижевност и Језичку ...
	Школски програм основног образовања и васпитања Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу од школске 2021/2022. године, усвојен је на седници Школског одбора одржаној 28.06.2021. године.
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