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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

Циљеви основног образовања и васпитања су: 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

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

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) 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 добро- бити 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 ученика, у складу 

са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција 

за потребе савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, развој 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 будућегживота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 

другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 

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, развој 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; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 

Републике Србије као државе засноване на знању. 
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ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА 

 

Структура програма свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се 

налази циљ наставе и учења предмета за други циклус образовања и васпитања. У табели која следи, 

у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај осмог разреда, у другој колони дате су 

области и/или теме, а у трећој се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се кључни појмови 

садржаја про- грама и препоруке за остваривања наставе и учења конкретног предмета под насловом 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. 

Програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и 

васпитања и потребама и могућностима ученика осмог разреда. Усмерени су на процес и исходе 

учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садр- жаји више нису циљ 

сами по себи, већ су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање 

ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући 

знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног 

наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка 

развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних, као и 

међупредметних. 

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети 

како се постављају темељи развоја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо да 

наши ученици имају на крају основног образовања. На путу оствари- вања циља и исхода кључна је 

улога наставника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја; метода, 

поступа- ка и техника наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе 

стара се не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у 

смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставницима који непосредно раде са 

ученицима, али и онима који на посредан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато 

треба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима наставе и учења, није 

намењена ученицима и треба је приликом дефинисања конкретних наставних јединица, било за 

непосредан рад са ученици- ма, било за потребе уџбеничких и дидактичких материјала, прилагодити 

узрасту ученика. Програми наставе и учења су наставницима полазна основа и педагошко полазиште 

за развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и оперативних планова, 

непосредну припрему за рад као и оквир за преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и 

праћења и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, разговор са колегама итд. 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред 

предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у 

социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе 

и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу 

датих програма планира и остварује настава и учење које одговара конкретним потребама одељења. 
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Програм наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

Ред. 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 ОСМИ РАЗРЕД 

   нед. год. 
блок 

настава 

1. 
Српски језик 

___________језик1 
   4 136  

2. Српски језик као нематерњи2     3 104   

3. Страни језик     2 68   

4. Ликовна култура     1 34   

5. Музичка култура     1 34   

6. Историја     2 68   

7. Географија     2 68   

8. Физика      2 68   

9. Математика     4 136   

10. Биологија     2 68   

11. Хемија      2 68   

12. Техника и технологија     2 68   

13. Информатика и рачунарство     1 34   

14. Физичко и здравствено васпитање     3 102   

У К У П Н О: А    25–

28* 
900–1008*  

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ       

1 Верска настава/ Грађанско васпитање3     1 34   

2. Други страни језик4     2 68   

3. 
Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе 5 
    2 68   

У К У П Н О: Б    3–5* 108–180*  

У К У П Н О: А + Б    28–

31* 

1008–

1116* 
 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

3 Ученик бира један од понуђених наставних предмета 

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава 

га до краја другог циклуса 

5 Ученик може да изабере овај предмет, али није у обавези. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети  

Ред. број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 ОСМИ РАЗРЕД 

  нед. год. 

1. Редовна настава   28–31* 1008–1116* 

2. Допунска настава   1 34 

3. Додатни рад   1 34 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности   

 Час одељењског старешине 1 34 

 Физичке активности 1,5 52 

 Хор/Оркестар* 1–2 34–68 

2. Слободне активности   

 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1–2 34–68 

 Посете (позориште, музеји, галерије, биоскоп...) 4 – 6 пута годишње 

* Обавезан је за све ученике који су се определили за певање у хору, а прошли су проверу музичких способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (136 часа) 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зорица Лабовић, Александра Зорић, Томица Мојашевић, Марија Ђорђевић   
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Наставна 

тема  

 

Наставни садржаји  

Врсте активности у 

образовно-

васпитном процесу 

Начин и поступак 

остваривања 

(методе и облици 

рада) 

Исходи - 

По завршеној 

теми/области ученик 

ће бити у стању да: 

КЊИЖЕВ

НОСТ 

Л Е К Т И Р А 

ЛИРИКА 

1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 

2. Јован Јовановић Змај: 

„Светли гробови”  

3. Јован Јовановић Змај: 

„Ђулићи” (избор) 

4. Десанка Максимовић: 

„Пролетња песма” / 

„Опомена” 

5. Момчило Настасијевић: 

„Труба” 

6. Иван В. Лалић: „Ветар” 

7. Марина Цветајева: 

„Месечев сјај”  

ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

Бранко Радичевић: Ђачки 

растанак (одломак „Ој 
Карловци, место моје 

драго...”) 

Народна епско-лирска песма: 

Женидба Милића Барјактара 

ЕПИКА  

Вук Стефановић Караџић: О 

народним певачима 

1. Вук Стефановић 

Караџић: Житије 

Ајдук Вељка 

Петровића  

2. (одломак) 

3. Доситеј Обрадовић: 

Живот и 

прикљученија 

(одломак) 

4. Прота Матеја 

Ненадовић: Мемоари 

(одломак) 

5. Петар Петровић 

Његош: Горски 

вијенац (одломак 

„Бадње вече”) 

6. Симо Матавуљ: 

„Пилипенда” 

7. Лаза Лазаревић: „Све 

ће то народ 

позлатити” 

8. Милош Црњански: 

Сеобе (одломак) / 

Роман о Лондону  

Активности 

ученика: 

- слушање,  

 

- посматрање, 

 

-упоређивање,  

 

-усвајање, 

 

-самостално 

закључивање,  

 

-практично 

примењивање, 

истраживање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА: 

 

-планирање и 

припремање 

- избор садржаја, 

метода и техника, 

наставних објеката 

и средстава 

- израда дидак. 

материјала, 

-организовање, 

- реализовање 

- презентовање; 

-усмерава активности 

ученика; 

- подстиче на 

размишљање, 

увиђање. 

-наставник презентује 

наставни садржај; 

-усмерава активности 

ученика; 

-развија љубав 

ученика према 

књижевности; 

Диференцирани  

задаци – ученици раде 

истовремено 

различите задатке, 

бирају се занимљиви 

задаци у складу са 

предзнањем и 

искуством,   

активности се 

усклађују са  

постављањем личнх и 

прилагођених  циљева 

у учењу, развој 

вештине 

саморегулисаног 

учења тако што  варира 

тежина задатака, 

извори информација и 

наставни материјали  – 

ниво социјалног 

поређења је низак – 

ученици процењују 

свој напредак – 

мотивација за учењем 

се повећава. 

(Задаци су дизајнирани 

у складу са 

способностима 

ученика. Задаци 

пружају могућност да 

ученици буду 

успешни. Ученицима 

се пружа помоћ у 

постављању 

краткорочних циљева. 

Задаци су 

интересантни, 

стимулативни, 

разноврсни.) 

Ученици имају 

значајну могућност 

избора активности, 

времена, места и 

метода рада, развој 

вештина постављања 

циљева у учењу  – веће 

је  ангажовање ученика 

– подстиче школско 

постигнуће – 

унутрашња мотивација 

се повећава. 

– чита са разумевањем 
књижевноуметничке 

текстове и остале 

типове текстова, 
примењујући 

различите стратегије 

читања;  
– тумачи значења, 

језичке, естетске и 
структурне особине 

уметничких текстова, 

користећи књижевне 
термине и појмове;  

– критички промишља о 

стварности на основу 

прочитаних дела; 

– истакне универзалне 

вредности књижевног 
дела и повеже их са 

сопственим искуством 

и околностима у 
којима живи;  

– повеже писце и дела 

из обавезног дела 
програма од 5. до 8. 

разреда; 
– издвоји основне 

одлике књижевног 

рода и врсте у 
конкретном тексту, 

као и језичко-стилске 

карактеристике текста 
у склопу 

интерпретације;  

– уочи слојевитост 

књижевног дела и 

међужанровско 

прожимање; 

– повеже књижевна 

дела са историјским 
или другим 

одговарајућим 

контекстом; 

– одреди временски 

оквир у којем је писац 

стварао; 

– разликује аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 
драмског лица или 

лирског субјекта; 

– препозна националне 
вредности и негује 

културноисторијску 
баштину, поштујући 
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9. („Пролеће је стигло у 

Лондон”) 

10. Бранимир Ћосић: 

Покошено поље 

(одломак из прве 

књиге  

„Читава једна 

младост”) 

11. Дино Буцати: 

„Колумбар” 

12. Херман Хесе: 

„Магија књиге” / Нил 
Гејмен: „Зашто наша 

будућност зависи од 
библиотека, читања и 

сањарења” / Милорад 

Павић: Роман као 
држава (избор 

одломака из огледа: 

„Кратка историја 
читања”, 

„Последњих сто 
читалаца”, „Нова 

генерација 

електронске књиге”, 
„Скакутаво читање 

или повратак 

фусноте”, „Романи 
без речи”) 

ДРАМА 

1. Данило Киш: Ноћ и магла 

2. Петар Кочић: Јазавац пред 

судом (одломак) 

3. Жан Батист Поклен 

Молијер: Грађанин племић 

(одломак) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 

1. Веселин Чајкановић: 

„О ускршњим 

обичајима” 

2. Милутин 

Миланковић: Кроз 

васиону и векове 

(одломак) 

3. Хилда Дајч: Писма − 
одломак, (обавезна 

напомена о власнику 

права: Јеврејски 
историјски музеј) 

4. Споменка Крајчевић: 

Кругом двојке (избор 

одломака:  

5. „Унутрашња пруга”: 

„Станица 

- подстиче на 

креативност у 

тумачењу књижевног 

дела; 

- вреднује постигнућа 

ученика  

у свим активностима; 

 

 

 

 

 

 

 

Провере постигнућа 

ученика пратиће се и 

процењивати на 

сваком часу на 

основу: ангажовања и 

процене вештине 

изражавања, 

учествовања у 

дискусији;рада на 

различитим врстама 

текстова, вештине 

читања и разумевања 

прочитаног усменим 

и писменим  путем; 

провера усвојености 

правописа и 

граматике говорним 

и писменим 

вежбама;активног 

учествовања у 

настави и мотивације 

за рад; учешћа у 

групним облицима 

рада;редовности 

писања домаћих 

задатака; садржаји 

писмених провера 

знања биће 

благовремено 

најављивани 

ученицима у складу 

са законом; 

Евидентираће се  

подаци о раду и 

резултатима рада у 

педагошкој 

документацији, као и 

у електронском 

дневнику. 

 Ученици ће имати 

најмање 4 оцене у 

току полугодишта, а 

закључна оцена 

изводиће се на основу 

аритметичке средине 

свих оцена.  

(Ученици  имају 

могућности да преузму 

лидерске улоге. 

Ученици имају 

могућност избора и 

самосталног 

доношења одлука. 

Обезбеђује се 

могућност за 

решавање проблеме 

„на свој начин“. ) 

 

Индивидуални рад у 

оквиру групе – 

формирају се мале 

групе на основу  

различитих 

способности – умањују 

се разлике у 

способностима – 

повећава се 

мотивација. 

Ученици се оцењују 

према различитим 

критеријумима, 

постоји низак ниво 

социјалног поређења, 

помоћ ученицима да 

процене и разумеју 

вредност онога што 

уче; оцене рефлектују 

напредак – повећава се 

мотивација. 

 (Прецизирају се 

начини праћења 

напредовања сваког 

ученика. Води се 

рачуна о расподели 

награда и подстицаја. 

Обезбеђује се 

могућност сваком 

ученику да буде 

похваљен.) 

 

особености 
сопственог народа и 

других народа; 

– учествује у избору 
књижевних дела и 

начина њихове обраде 

и представљања; 
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пристаниште” – 

„Почетак и крај”,  

6. „Одлазак”; „Станица 

Калемегдан” – 

„Гозбе”, „Теорија”; 

„Станица  

7. Браће Барух” – 

„Извесност”, „Тајна”; 

„Станица Вуков 

споменик” –  

8. „Простор”, 

„Булеварска бајка”) 

9. Герман Титов: „25 

сати у свемиру” 

10. Са наведеног списка, 

обавезан је избор два 

дела за обраду. 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Народне епске песме 

новијих времена (тематски 
круг о ослобођењу Србије: 

„Почетак буне против 

дахија”; „Бој на  

Мишару”, „Бој на 

Чокешини”...) 

2. Љубавне народне 

лирске песме („Српска 
дјевојка”, „Љубавни 

растанак”...); обичајне 

народне лирске песме (избор) 
3. Избор из савремене 

српске поезије (нпр. Васко 
Попа: „Очију твојих да није”, 

Бранко Миљковић: „Критика 

метафоре”, Војислав 
Карановић: „О читању 

поезије”, Момчило Мошо 

Одаловић: „Ршуме, јеси ли 
знао Црњанског”, Ана 

Ристовић: „Гледајући у 
дрвеће”...) 

4. Иво Андрић: Деца 

(„Деца”, „Књига” и 

„Панорама”) 

5. Бранислав Нушић: 

Сумњиво лице 

6. Клод Кампањ: 

Збогом мојих петнаест 

година 

7. Давид Албахари, 

Мамац 

ДОПУНСКИ ИЗБОР 

ЛЕКТИРЕ  

 



11 

 

(бирати 3–6 дела) 

1. Милош Црњански: „Ја, ти 

и сви савремени парови” 

2. Оскар Давичо: „Србија” / 

„Детињство” (избор) 

3. Бранко Ћопић: Мала моја 

из Босанске Крупе 

4. Станислав Винавер: Ратни 

другови („Аритон”) 

5. Народна приповетка: Усуд 

6. Вук Стефановић Караџић: 

Српски рјечник (избор, нпр.  

„Отмица”...); 

7. Растко Петровић: Африка 

(одломци) 

8. Радослав Братић: 

Мајсторова рука (одломак) 

9. Милорад Павић: Хазарски 

речник, одреднице о 

Ћирилу и  

Методију (одломци) 

10. Душан Ковачевић: Ко то 

тамо пева 

11. Гроздана Олујић: Гласам 

за љубав 

12. Џон Селинџер: Ловац у 

житу 

13. Ричард Бах: Галеб 

Џонатан Ливингстон 

14. Кајо Ритер: Дечко који није 

био из Ливерпула 

15. Џон Бојн: Дечак у 

пругастој пиџами 

16. Сју Таузенд: Дневник 

Адријана Мола. 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ 

И ПОЈМОВИ 

Стилска средства: анафора и 

епифора, апострофа.  

Лирске врсте: народне 

љубавне песме, обичајне 
песме (сватовске, тужбалице 

и здравице); љубавна песма 

(ауторска). 

Епско-лирске врсте: поема, 

балада. 

Драмски спев. 

Мемоари. Биографија. 

 

ЈЕЗИК 

Граматика 

 Језик Словена у 

прапостојбини; сеобе 

Словена и стварање 
словенских језика. Мисија 

Ћирила и Методија. Почетак 
писмености код Срба.  

  – објасни настанак и 

развој српског 

књижевног језика; 

– разуме значај 
књижевног језика за 
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Старословенски језик и 
писма (глагољица и 

ћирилица). Развој 

српског књижевног 
језика: српскословенски, 

рускословенски, 

славеносрпски језик.  

Вук Караџић – реформа 

језика, писма и правописа.  

Књижевни језик код Срба од 

Вука до данас (основни 

подаци).  

Основне језичке групе у 
Европи и место српског 

језика у породици словенских 

језика. 
Дијалекти српског језика: 

екавски (призренско-
тимочки, косовскоресавски, 

шумадијско-војвођански) и 

ијекавски (зетско-рашки и 
источнохерцеговачки). 

Народни језик (језик као скуп 

дијалеката) и књижевни 
(нормирани) језик. Службена 

употреба језика и писма 
према Уставу. Језици 

националних мањина 

(основни подаци). 

Језик – основне особине 

говорног и писаног језика.  

Грађење речи:  

– основни модели: извођење, 

слагање, префиксација;  

– просте речи и творенице 

(изведенице, сложенице, 

префиксалне творенице);  

– састав твореница: корен, 

творбена основа, префикс, 

суфикс. 

Систематизација претходно 

обрађених садржаја из 
фонетике, морфологије и 

синтаксе. 

Фонетика: подела гласова и 

гласовне промене. 

Морфологија: врсте и 

подврсте речи и њихове 

категорије. Синтакса: 

реченични чланови (састав и 

функција); независне и 

зависне реченице; слагање 

реченичних чланова. 

културу и историју 
српског народа; 

– сврстава српски језик 

у одговарајућу језичку 

групу у Европи; 

– именује дијалекте 

српског језика;  

– разуме постојеће 

језичке прилике у 

Србији;  

– издвоји делове 

творенице и препозна 

основне моделе 
њиховог грађења;  

– користи садржаје из 
граматике обрађене у 

претходним 

разредима и повеже 
их са новим градивом; 

 

. 

Правопис 

Писање имена из страних 

језика са акцентом на њихову 

промену. Спојено и одвојено 

 

 

 

 – доследно 

примењује 

правописну норму; – 
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писање речи (сложенице, 
полусложенице, синтагме). 

Генитивни знак. 

Црта и цртица; други 

интерпункцијски и 

правописни знаци. 

користи правопис 

(школско издање); 

Ортоепија 

Краткоузлазни и 

краткосилазни акценат; 

правила о распореду акцената 

и неакцентованих дужина 

(основни појмови). 

  – примени основна 

правила о распореду 

акцената; 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Књижевни и остали типови 

текстова у функцији 

унапређивања језичке 

културе.  

Текстови писани различитим 

функционалним стиловима:  

публицистички стил 

(репортажа, интервју); 

административни стил 
(молба, жалба, уплатница, 

обрасци, радна биографија; 

бирократски језик); научни 
стил (примери из текстова у 

уџбеницима других 
наставних предмета; 

употреба термина). 

Лексикологија:  

– једнозначност и 

вишезначност речи; 

– лексичка метафора и 
лексичка метонимија као 

механизми остваривања 
вишезначности;  

– синонимија, антонимија и 

хомонимија; –  застареле 
речи; нове речи – 

неологизми; –  речник, 

лексикон, енциклопедија. 

Пропагандни текстови 

(рекламе и слично). 

Расправа и есеј на задату 

тему.  

Приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.). 

Говорне вежбе: 
интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, 
рецитовање); анализа 

снимљеног разговора; 

интервју; расправа 
(дискусија); презентовање 

чињеница и коментара. 

Правописне вежбе: диктат, 

уочавање и објашњавање 

  – уочи разлику између 

научног, 

административног и 
разговорног 

функционалног стила; 

– пише и говори 
поштујући 

карактеристике 
различитих 

функционалних 

стилова; 

– уочи разлику између 

речи и лексеме; 

– препозна метафору и 

метонимију као 
лексичке механизме и 

разуме значење 

вишезначних речи 
карактеристичних за 

свакодневну 

комуникацију; 

– разуме значење 

застарелих речи и 

неологизама; 

– користи речник, 

енциклопедију и 

лексикон; 

– уочи манипулацију у   

пропагандним 

текстовима; 

– напише приказ, 

расправу и краћи есеј; 

– разликује делове 
текста и књиге – 

укључујући индекс, 

појмовник, 
библиографију – и 

уме да их користи; 

повезује 

информације и идеје 

изнесене у тексту, 

уочава јасно 

исказане односе и 

изводи закључак 

заснован на тексту. 
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(На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС”, 

бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Сарадња 

- Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара; 

- Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи; 

- Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или 

групе; 

- Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених; 

- Критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи 

резултате рада; 

Решавање проблема 

- Ученик препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између 

њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства; 

- Ученик планира стратегију решавања проблема, осмишљава редослед активности; 

правописних грешака у 
тексту; писање имена из 

страних језика; писање 

позајмљеница (информатички 
термини, мејл и сл.); писање 

сложеница, полусложеница и 

синтагми; писање црте и 
цртице; запета у 

независносложеним 
реченицама. 

  

Језичке вежбе: уочавање и 

исправљање грешака у 

неправилно маркираном 
тексту; попуњавање текста са 

празнинама; тражење 

грешака у тексту и 

исправљање. 

Лексичко-семантичке 
вежбе: допуњавање 

реченица хомонимима 
(хомоними и акценти); 

проналажење одговарајућег 

синонима; антонимски 
ланац; одређивање значења 

метафоре и метонимије у 

тексту; тумачење 
застарелих речи и 

неологизама; дефинисање 

лексема. 

Писмене вежбе и домаћи 

задаци и њихова анализа на 

часу. 

Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту 
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- Ученик решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем 

различитих предмета и ваншколским искуством; 

- Ученик самостално и уз консултацију других, преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине 

решавања, тачност и прецизност решења; 

- Ученик формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду, презентује их и 

дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Нова сазнања и вештине 

повезује у јединствену целину са претходним; 

- Ученик проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

Рад са подацима и информацијама 

- Ученик зна да је за разумевање појава и догађаја, као и за доношење компетентних одлука, потребно имати 

поуздане податке. Разликује податке, информације, од њиховог тумачења. 

- Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову 

поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника; 

- Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), 

чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих области; 

- Селектује, обрађује, наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим форматима; 

- Разликује јавне и приватне податке и користи основна правила чувања приватности података.  

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

- Ученик препознаје сопствене предностии своје  могућности у односу на будуће образовање и 

професионалну оријентацију. Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; 

- Способан је да развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у 

активностима са другима у оквиру своје тимске улоге; 

- Способан је да прихвати и развије нове вештине, које ће применити у практичном раду; 

- Ученик зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака; уме да 

пише свој CV и мотивационо писмо; 

- Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог 

остваривања; 

Одговорно учешће у демократском друштву 

- Зна дечја и основна људска прав и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 

аргументовано брани; 

- Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву; 

- Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу; 

Комуникација 

- Познаје различите облике комуникације и њихове одлике (усмену и писану, визуелну, телефонску, интернет 

комуникацију итд.); 

- Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама ситуације, поштујући ограничења у погледу 

дужине и намене; 

- Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност; 

- Изражава своје ставове, мишљења и осећања на позитиван, конструктиван и аргументован начин; 

- Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; 

- Кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет. 

Компетенција  за учење 

- Има позитиван и одговоран став према учењу; 

- Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно 

од небитног, изражава и образлаже идеје; 

- Користи различите изворе информација и има критички однос према њима; 
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- Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима и 

временом; 

- Способан је да самосталноп и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи 

могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања; 

Дигитална компетенција 

- Уме да претражује, анализира и систематизује информације у електронском облику; 

- Уме да представи, организује и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности 

информационо-комуникационих технологија (ИКТ); 

- При решавању проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин; 

- Ефикасно користи ИКТ за комуникацију и сарадњу; 

- Препознаје предности, разлике и опасности при коришћењу ИКТ и у односу на то одговорно поступа; 

Естетичке компетенције 

- Ученик препознаје естетичке елементе у различитим контекстима као што су  уметничко стваралаштво, 

национална и светска природна и културна баштина, језичка култура како у уметничком, тако и у 

неуметничком домену (свакодневни говор у приватном и јавном животу, електронским и штампаним 

ммедијима, дизајну и свим видовима комуникације), научно мишљење, друштвени односи... 

- Ученик показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове 

вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси 

очувању природних и културних добара; 

- Ученик препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и 

неуметничким пољима свог деловања; 

- Ученик зна и тачно употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама свих 

уметничких грана које постоје у основном образовању; 

- Ученик показује осетљивост за еко културу и културу свакодневног живљења и има критички однос према 

употреби и злоупотреби природе. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Марија Бејатовић, Јелена Драговић, Ирена Миљковић 

 

Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционланих знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегије учења страног језика оспособи за основу писану и умсену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

(ХОРИЗОНТАЛНО 

И ВЕРТИКАЛНО) 

СТАНДАРДИ 

1. Mедији, 

масмедији, 

друштвене мреже, 

интернет 

4 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивање радњи и 

ситуација у садашњости и  

прошлости; 

- размене неколико информација у 

низу које се односе на радње и 

ситуације у садашњости и из 

прошлоси; 

- поштују правила учтиве 

комуникације. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

информатика и 

рачунарство 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13.  2.1.15. 2.1.16. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 



17 

 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.15. 

3.1.16. 

2. Вреенско 

искуство и 

доживљај 

времена 

5 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивање искустава, и 

догађаја у прошлости; 

- размене неколико информација у 

низу о искуствима, и догађајима у 

прошлости; 

- опишу искуства и догађаје из 

прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; 

- опишу историјски догађај из 

циљне културе. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

филмска уметност 

 

3.1.17. 3.1.18. 

 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.21. 3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.4. 3.3.6.  3.3.8.  3.3.9. 

Тест 

 
2 Исходи из темa 1 и 2 (комбиновано) 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  1.3.2.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.12. 

2.1.13.  2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.19. 2.1.20.  

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

3.1.6. 3.1.16. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 

3. Лични 

идентитет 
4 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивање искустава, и 

догађаја у прошлости; 

- размене неколико информација у 

низу о искуствима, и догађајима у 

прошлости; 

- опишу искуства и догађаје из 

прошлости повезујући неколико 

краћих исказа у смислену целину; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на описивање 

способности у садашњости; 

- саопште своје и туђе способности 

у садашњости; 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

екологија 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.14. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
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- размене неколико информација о 

способностима у садшњости; 

- разумеју и објасне сличности и 

разлике у популарним музичким 

жанровима између своје и циљне 

културе. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12.  3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.29. 3.1.30. 

 

4. 

Ствови,вредности 

7 

разумеју краће низове исказа који 

се односе на количине и цене; 

- размене информације у вези са 

количинама ценама; 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на изражавање мишљења и 

давање прпорука; 

- размене информације које се 

односе на изражавање мишљења и 

давање препорука; 

- повежу неколико исказа у краћи 

текст којим се описују бића, места и 

предмети и дају препоруке; 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се на 

будуће радње и предвиђања; 

- размене неколико исказа у вези са 

будућим радњама и 

предвиђањима;саопшти будуће 

радње и предвиђања; 

- разумеју и објасне сличности и 

разлике навикама куповине између 

своје и циљне културе. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

биологија, 

информатика и 

рачунарство 

(роботика) 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 2.3.6. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12.  

3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20.  

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 

Први писмени 

задатак 

 

3 Исходи из темa 4и 5 – комбиновано. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  

1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22.  2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

5. Осећања 

 
5 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на осећања; 

- размене неколико повезаних 

информација у вези са осећањима; 

- искаже и образложе осећања; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на могућности; 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

биологија, музичка 

култура 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 
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- размене неколико информација 

које се односе на могућности; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на способности, 

обавезе, предлоге и савете, и реагује 

на њих; 

- размене неколико информација 

које се односе на способности, 

обавезе, предлоге и савете; 

- разумеју британски и амерички 

смисао за хумор. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 3.3.4. 3.3.6. 3.3.9. 

6. Нстраживања и 

наука 
4 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на прошлост; размене 

неколико информација у низу 

одогађајима у прошлости; 

- опишу догађаје из прошлости 

повезујући неколико краћих исказа 

у смислену целину; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на изражавање 

мишљења, планова и намера; 

- саопште своја и туђа мишљења, 

планове и намере; 

- разумеју једноставније текстове 

који се односе на исказивање 

могућности и хипотетичких 

ситуација; 

- размене неколико информација у 

низу о могућностима и 

хипотетичким ситуацијама; 

- наведу биографске податке и 

најважнија открића/дела 

научника/уметника из циљне 

културе. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

историја, биологија, 

астрономија 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.1.27.  2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.11. 3.1.24. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 

7. Међуљудски 

односи 

 

4 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на описивањебића, предмета 

и места; 

- опишу догађаје из прошлости 

повезујући неколико краћих исказа 

у смислену целину; 

- размене неколико информација у 

низу о карактериситкама бића, 

предмета и места; 

- упореде и наведу сличности и 

разлике у карактериситкама 

савремене поезије у својој и циљној 

култури. 

 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и 

књижевност,психоло

гија, 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5.3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 
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Тест 2 

Комуникативне 

функције из тема 

7, 8 и 9 

(комбиновано) 

2 
Исходи из тема 7, 8 и 9 

(комбиновано). 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.2. 3.1.6. 3.1.16. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.2. 

8. Географске 

особености 
7 

-разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на опис предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- размене информације које се 

односе на опис бића, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и 

збивања; 

- повеже неколико исказа у краћи 

текст којим се описују и пореде 

бића, предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања; 

- разумеју краће низове исказа који 

се односе на количину;размене 

информације у вези са количином, 

димензијама и ценама; 

- упореди и наведе сличности и 

разлике између уличног живота у 

градовима широм света. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

географија, историја, 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5.3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21.  3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 

3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 

3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

Други писмени 

задатак 

Комуникативне 

функције из 

теме11. 

3 Исходи из теме 11. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и књижевност 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 
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2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18.  3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27.3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

3.3.8. 3.3.9. 

9. Норме и 

вредности 

 

 

7 

- разумеју општи смисао и главне 

информације из текстова који се 

односе на опис појaва и догађаја; 

- размене информације које се 

односе на опис појaва и догађаја; 

- повежу неколико исказа у краћи 

текст којим се описују појaве и 

догађаји; 

- упореде и опишу сличности и 

разлика између законских 

регулстива код нас и у циљној 

култури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик и 

књижевност,географ

ија 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  1.1.20. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 2.3.5. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20.  3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.26. 3.1.27.3.1.29. 

3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 

3.3.5. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Ученици у усменој и писменој комуникацији уче 

и увежбавају речи и изразе који се односе на теме; 

језичке садржаје:  текстове и дијалоге који се 

односе на теме (слушају, читају, говоре и 

пишу); уочавају сличности и разлике у 

културама, решавају тестове, писмене задатке; 

развијају  компетенције, све у циљу 

функционлног коришећења у реалним 

итуацијама 

Припрема наставу, прати и вредује постигнућа, 

планира, самовреднује се, оцењује формативно и 

сумативно, моттивише. 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани, пре свега, кроз: 

Општу предметну компетенцију наставе немачког језика која подразумева примену основних знања 

о немачком језику; 

Специфичну предметну компетенцију у области језика, уважавајући наведене захтеве стандарда 

основног, средњег и напредног нивоа у оквиру сваке наведене теме; 

Међупредметну компетенцију која омогућује развијање способности ученика за активно и 

конструктивно учешће у групи на реализацији заједничких пројеката; 
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Организовање активне, стваралачке, проблемске и креативне наставе, уз одговарајуће стручне, 

обавештајне и логичке методе; 

Компаративни и аналитичко-синтетички приступ остварењу програмских садржаја; 

Оперативно планирање за сваки наставни час комбиновати различите облике рада (фронтални, 

групни, индивидуални, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација, тематско 

планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, 

драматизација текстова), као и методе (монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, 

демонстрација, практичан рад, истраживачки рад, решавање проблема-хериустички приступ и др.) 

како би подстакли радозналост и  интересовање ученика; 

Прилагођавање динамике рада могућности ученика; вршњачко подучавање 

Употребљавање расположивих наставних средства и материјала и увођење нових савремених 

средстава (видео-бим, паметна табла, електронски уџбеници); 

Коришћење искустава ученика стечених из других наставних области – корелација (музичка и 

ликовна култура, историја, географија,српски језик, енглески језик, вреска настава, грађанско 

васпитање...); 

Прецизним упутствима усмеравати рад ученика и подржавати их у самосталном истраживачком 

раду; 

Посвећивање потребне пажње ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у, 

као и ученицима који брзо и лако уче; 

Мотивисање ученика похвалама; 

Упућивање ученика да користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, речнике, 

правопис, интернет...); 

Заједнички правити програме за ваннаставне активности (литерарна, лингвистичка, новинарска, 

рецитаторска и драмска секција); 

Израђивање наставних материјала заједно са ученицима,  израда паноа и стрипова, прављење 

илустрованих материјала, успостављање позитивне и пријатне атмосвере у учионици. 

Развијање 1)  естетичке компетенције (развијање свести да се естетичка вредност не везује само и 

искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, идеолошке, емотивно-афективне и практичне 

садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања проблема  4); сарадње;  5)  дигиталне компетенције 

(оспособљава ученике да користе одређена средства из области информационо-комуникационих 

технологија (ИКТ)); 6)  одговорног учешћа у демократском друштву; 7)  компетенције за учење; 8) 

рада са подацима и информацијама; 9); одговорног односа према околини 10); одговорног односа 

према здрављу 11)  предузимљивости и оријентације ка предузетништву; 

Планирање и реализовање посете позориштима, музејима и културним центрима. 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и 

сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес. 

 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске 

године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним 

вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика 

различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни 

задаци и др), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) 

прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода 

(крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење 

ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току 

наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких 

постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених 

активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и 

учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових 

постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању 

исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за 

напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни 

и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних 

компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже 

оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у 

раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања 

неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са 
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техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као 

и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и 

оцењивања омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне 

међусобне односе и комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик, а уједно 

помажу ученику да разуме важност и смисленост вредновања и подстичу га на преузимање 

одговорности за властито планирање и унапређивање процеса учења. 

 
СТАНДАРДИ 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате / блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим / блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.) 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, 

тражи одређени предмет, користећи кратке једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности 

користећи најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. 

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, 

извињава или нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. 
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ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.    

 

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске 

схеме (нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог 

репертоара језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику 

даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику 

неколико локација циљних култура за које показује интересовање.  

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим 

темама, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о 

познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, 

употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћена визуелним елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са 

интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, 

услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости 

користећи једноставна језичка средства. 
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ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко 

објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о 

активностима или одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану 

лексику. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив 

улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

 

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и 

оне за које показује интересовање. 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд.који се тичу његових потреба и интересовања. 
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ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се 

говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних 

филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о 

блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. Руковање апаратима и уређајима, упозорења, 

безбедносне информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија 

који су у складу са узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, 

искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалмном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл. ), поставља и 

одговара на неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

евентуалну помоћ и понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на 

једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким 

средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним 

језичким средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном 

и природном окружењу, аспектима приватног и школског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему 

појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 
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ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл.добијене од трећег лица. 

 

ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање 

акцентаско-интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје 

и примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и 

основне начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота 

и прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање 

разлика; примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/ неприкладног понашања у контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом 

посматрању и разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са 

одликама екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у 

свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто. 

 

НАСЛОВ: ENGLISHPLUS4, Second edition(Уџбеник и радна свеска за 8. разред основне школе) 

АУТОР(И): Уџбеник - BenWetz, Радна свеска – Janet Hardy Gould 

ИЗДАВАЧ: Нови Логос, Београд, Србија у сарадњи саOxfordUniversityPress – ом, Оксфорд, Велика Британија, 2021. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Сунчица Антић 

 

Циљеви:   • развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних еле- менатa; • стварање услова да 

ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова 

визуелна и ликовна својства; • развој спосoбности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених 

информација као основе за увођење у визуелно мишљење; • развијање осетљивости за ликовне и визуелне 

вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу; • развијање моторичких способности ученика и 

навике за лепо писање; • подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; • стварање 

услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве; • 

омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих 
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подручја уметности; • развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 

 

Задаци: 

1) Oспособљавање ученика да опажају и представљају слободне композиције и фантастику, да формирају навике 

за виши ниво културе рада, за квалитет производа, културу живота и слободног времена, да се ликовно-визуелно 

описмене, да развију креативне способности. 

2) Оспособљавање ученика да опажају и представљају визуелну метафорику, да формирају навике за виши ниво 

културе рада, за квалитет производа, културу живота и слободног времена, да се ликовно-визуелно описмене, да 

развију креативне способности, да се припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за различита 

занимања. 

3) Оспособљавање ученика да опажају и представљају контраст, јединство и доминанту у простору, да формирају 

навике за виши ниво културе рада, за квалитет производа, културу живота и слободног времена, да се ликовно-

визуелно описмене, да развију креативне способности, да се припремају за ефикасно и савремено укључивање у 

рад, односно за различита занимања. 

4) Оспособљавање ученика да опажају и представљају: слободне композиције, визуелну метафорику, контраст, 

јединство и доминанте у простору, фантастику, да формирају навике за виши ниво културе рада, за квалитет 

производа, културу живота и слободног времена, да се ликовно-визуелно описмене, да развију креативне 

способности, да се припремају за ефикасно и савремено укључивање у рад, односно за различита занимања. 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВ

А ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

МАШТА И 

КРЕАТИВНОСТ, 

СВЕСНО И 

НЕСВЕСНО 
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По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да:  

 

– бира одговарајући прибор, 

материјал, технику, уређај и 

апликативни програм за 

изражавање идеја, 

имагинације, емоција, ставова 

и порука; 

 

 

 

 

– користи разноврсне податке 

и информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– примењује знања о 

елементима и принципима 

компоновања у стваралачком 

раду и свакодневном животу; 

 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

1.ЛК.1.1.1.,ЛК.1.1.2.,ЛК.1

.1.3.,ЛК.1.2.3.,ЛК.1.3.1.Л

К.1.3.2.ЛК:1.3.3.,ЛК1.3.4.

ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2.2

.2.ЛК.2.3.1.ЛК:3.1.1.,ЛК.3

.1.2.,ЛК.3.2.1,ЛК.3.2.2.,Л

К.3.2.3.,ЛК3.2.4.ЛК.3.3.1.

,ЛК.3.3.2.,ЛК3.3.3.ЛК.3.3.

4.2.ЛК.1.1.1.,ЛК.1.1.2.,ЛК

.1.1.3.,ЛК.1.2.3.,ЛК.1.3.1.

ЛК.1.3.2.ЛК:1.3.3.,ЛК1.3.

4.ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК.2

.2.2.ЛК.2.3.1.ЛК:3.1.1.,ЛК

.3.1.2.,ЛК.3.2.1,ЛК.3.2.2.,

ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4.ЛК.3.3.

1.,ЛК.3.3.2.,ЛК3.3.3.ЛК.3.

3.4.3.ЛК.1.1.1.,ЛК.1.1.2.Л

К.1.1.3.,ЛК.1.2.3.,ЛК.1.3.

1.ЛК.1.3.2.ЛК:1.3.3.,ЛК1.

3.4.ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК

.2.2.2.ЛК.2.3.1.ЛК:3.1.1.Л

К.3.1.2.,ЛК.3.2.1,ЛК.3.2.2

.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.24.ЛК.3.3.

1.,ЛК.3.3.2.,ЛК3.3.3.ЛК.3.

3.4.4.ЛК.1.1.1.,ЛК.1.1.2.,

ЛК.1.1.3.,ЛК.1.2.3.,ЛК.1.3

.1.ЛК.1.3.2.ЛК:1.3.3.,ЛК1.

3.4.ЛК:2.1.1.,ЛК.2.1.2.,ЛК

.2.2.2.ЛК.2.3.1.ЛК:3.1.1.,

ЛК.3.1.2.,ЛК.3.2.1,ЛК.3.2.

2.,ЛК.3.2.3.,ЛК3.2.4.ЛК.3.

ПОРУКА, ТЕМА, 

ИДЕЈА 
3 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 
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– реализује једноставне 

ликовне пројекте, самостално 

и у сарадњи са другима;  

 

– дискутује аргументовано о 

својим и радовима других 

уважавајући различита 

мишљења; 

 

 

 

У складу са развојним 

могућностима, способностима 

и интересовањима: 

ПЕРЦЕПЦИЈА 

-посматра, додирује, слуша, 

опажа, уочава 

ДОЖИВЉАЈ 

-доживљава, показује 

сензитивност/сензибилност, 

објективно, видљиво изражава 

емоције посредством 

различитих визуелних медија 

КРЕАТИВНОСТ-ВИЗУЕЛНО 

МИШЉЕЊЕ ПОМОЋУ 

СЛИКА 

-машта, 

ДИВЕРГЕНТНО МИШЉЕЊЕ 

1.) продукује велики број идеја, 

хипотеза и изражајних 

средстава за решење једног 

проблема, 

2.) брзо и лако прелази са идеје 

једног типа мишљења на другу, 

удаљену по својим садржајима; 

брзо и успешно спаја и 

повезује опажено са 

претходним искуствима 

3.) долази до несвакидашњих, 

необичних или потпуно нових 

идеја или опажања ствари у 

новим односима, проналази 

ретка и неуобичајена , 

одговоре, аналогије, везе и 

метафоре које се разликују од 

стандардних и 

општеприхваћених прилаза и 

поступака 

4.) открива, увиђа проблем 

5.) разрађује оригиналне идеје, 

организује ликовни процес 

6.)употребљава постојеће 

садржаје на нов начин 

7.) показује отвореност за нова 

искуства, идеје, путеве трагања 

за решењима, прилази једном 

решењу из више аспеката,, 

лако напушта уходане путеве, 

решава проблеме на нов начин 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

3.1.,ЛК.3.3.2.,ЛК3.3.3.ЛК.

3.3.4. 

ЛИКОВНИ 

РЕЦЕПТИ 
6 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

ПРОЈЕКТИ 23 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 
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8.) успоставља нове односе и 

аналогије, асоцијације и 

појмове који су међусобно 

удаљени по значењу, 

комбинује и повезује идеје у 

нову целину унутар широке 

скале могућности и 

алтернатива 

КРЕАТИВНОСТ СТВАРАЊА 

1) изражава се самостално и 

спонтано 

2) спонтано се изражава уз 

свесно настојање за 

побољшањем, постизањем везе 

са реалним објектом 

3) изражава нове ликовне 

односе 

4) уноси значајне промене у 

ликовном изразу, као што су 

сложеније, ликовно језичне и 

техничке могућности 

5) ствара нове ликовно-

појмовне системе  

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

- иницијатива деце 

- дечја питања 

- доношење одлуке од стране деце 

- евалутивна понашања ученика 

- емоционалне реакције 

- психо моторне реакције 

- продукти активности 

- специфичност (релеватност) активност 

- самосталност деце у активностима 

- интеракције међу децом 

- општа атосфера у групи 

- трансмисија (готових знања и коначних одговора, 

образац понашања) 

- стварање ситуације и услова за активности деце 

- подстицање деце у току активности (враћање питања 

деци уз преформулацију питања... – улога партнера у 

педагошкој интеракцији 

- прихватање самосталности и иницијативе деце 

(дословно или преиначених уз образложење 

- омогућавање непосредне интеракције деце и знања 

објеката сазнавања 

- реаговање на дечја питања и на дечја евалутивна 

понашања и делатности деце 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

- Диференцирани рад 

- ИОП, нпр.: Посветити потребну пажњу ученицима који спорије напредују,  као и ученицима који 

раде по ИОП-у. 

-Посветити потребну пажњу ученицима који брзо и лако уче. 

-Обрада/утврђивање/ понављање градива кроз израде цртежа, скулптурице, графику и др. 

- успостављање позитивне и пријатне атмосфере 

- оставривање поверења 

- упућивање на разне изворе информација 

- усмеравање ка самосталном доласку до решења 

- осмишљвање задатака са ученицима 

-ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину 

-Рад у разним медијима (сликарство, вајарство, колаж..) као задаци који се остварују у корелацију са 

другим предметима и подстиче ученике и ученице на студиозни , креативни и истраживачки рад. 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

 

- Вредновање ИОП-а 

- Степен ангажованости у групи 

-Повезивање наставних садржаја из различитих области 

-Презентовање ученичких радова поставком њихових радова на паное у виду изложби 

-Учениково критичко мишљење о свом раду као и о радовима других( својих другова или познатих 

лик. уметника) 

-ученикова оспособљеност да одабира адекватна средства( медиј) материјал, технику, поступак 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју одабрану идеју 
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Стандарди: 

 

1. Медији, материјали и технике визуелних уметности ЛК.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале 

и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности ЛК.1.1.2. – изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 13 2. Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) 

Визуелних уметности ЛК.1.2.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 3. Улога, развој и различитост 

визуелних уметности ЛК.1.3.1. – описује разлике које уочава на уметничким радовима из различи- тих земаља, култура и 

периода ЛК.1.3.2. – зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним 

уметностима ( нпр. кости- мограф, дизајнер, архитекта...) ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка ра- дионица...) ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене 

визуелних уметности у свакоднев- ном животу Стандарди су означени на следећи начин: скраћеница за назив предмета (ЛК – 

ликовна култура ); први број као ознака за ниво ( 1. – основни ниво, 2. – средњи ниво, 3. – напредни ниво); други број као 

ознака за област (1.,2. и 3) и трећи број као редни број стандарда у одређеној области на одређеном нивоу. Стандарди ЛК.1.1.3. 

и ЛК.1.2.3. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој ( 1. Медији, материјали и технике визуелних уметности ) и у 

другој области ( 2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности ). Разлог за такво пона- вљање проистиче из 

специфичне, синетичке природе учења у оквиру предмета Ликовна култура. Такође, у складу је са активностима које се 

спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из различитих области. Следећи искази описују шта ученик-ца 

зна и уме на средњем – 2. нивоу: 1. Медији, материјали и технике визуелних уметности ЛК.2.1.1. – познаје и користи (у свом 

раду) основне изражајне могућности кла- сичних и савремених медија, техника и материјала визуелних умет- ности ЛК.2.1.2. 

– образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карак- теристике технике...) 2. Елементи, принципи и садржаји 

(теме, мотиви, идеје...) Визуелних уметности ЛК.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карак- теристике технике...) 3. Улога, развој и 

различитост визуелних уметности ЛК.2.3.1. – лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 14 

Стандарди ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. се понављају. Они припадају и остварују се и у првој (1. Медији, материјали и технике 

визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и садржаји визуелних уметности). Разлог за такво пона- 

вљање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру предме- та Ликовна култура. Такође, у складу је са 

активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају садржаји из разних области. Следећи искази описују 

шта ученик-ца зна и уме на напредном – 3. нивоу: 1. Медији, материјали и технике визуелних уметности ЛК.3.1.1. – познаје и 

користи различите изражајне могућности класичних и са- времених медија, техника и материјала визуелне уметности ЛК.3.1.2. 

– одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) по- моћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 2. Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) Визуелних уметности ЛК.3.2.1. – одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, технику, поступак) по- моћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју ЛК.3.2.2. 

– изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.3. – користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности (примерене узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове других ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду и 

радовима других 3. Улога, развој и различитост визуелних уметности ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу 

на време настанка и према културној припадности (описује основне карактеристике, на- меру уметника...) ЛК:3.3.2. – описује 

потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за визуелне уметности ЛК.3.3.3. – користи друга места и 

изворе (нпр. библиотека, интернет...) да би про- ширио своја знања из визуелних уметности ЛК.3.3.4. – разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и других области живота. Стандарди ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. се понављају. Они припадају и 

остварују се и у првој (1. Медији, материјали и технике визуелних уметности) и у другој области (2. Елементи, принципи и 

садржаји визуелних уметности). Разлог за такво понављање проистиче из специфичне, синтетичке природе учења у оквиру 

предмета Ликовна култура. Такође, у складу је са активностима које се спроводе на часу у оквиру којих се увек прожимају 

садржаји из разних области 

(текст стандарда) 

 

Ликовна култура за 8. разред основне школе, аутор Јован Глигоријевић, БИГЗ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА (34) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Милица Анђелковић Коматина, Јелена Шкрњуг, Александра Раичевић, Радојка Игњатовић 
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Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење,формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. Циљ је и: да се осигура да сви ученици стекну базичну 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење 

и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха;развију музикалност и креативност; 

негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 
Корелација 

Начин 

праћења 

евалуација 

Човек и 

музика 

 

Романтизам 

Програмска и 

апсолутна музика 

Соло песма 

Kлавирска 

минијатура 

Националне и 

стилизоване игре 

(полка, мазурка, 

чардаш, казачок, 

сиртаки, валцер, 

танго...) 

Музичко-сценска 

дела 

Сметана, 

Дворжак, Шопен, 

Лист, Шуберт, 

Шуман, 

Паганини, 

Верди, Пучини, 

Росини, 

Чајковски, 

Бородин, 

Мусоргски, 

Мокрањац 

Импресионизам 

Равел, Дебиси 

Савремено доба 

Жанрови: Џез, 

популарна 

музика, 

апстрактна 

музика. 

Импровизација 

(појам) 

Стравински, 

Прокофјев, 

Коњовић, 

Константин 

Бабић, Вера 

Миланковић 

– повеже 

различите 

видове музичког 

изражавања са 

друштвено- 

историјским 

амбијентом у 

коме су настали; 

 

– уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

роматизму, 

импресионизму 

и савременом 

добу; 

– препознаје 

националне игре 

у делима 

уметничке 

музике; 

– наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристична 

за период 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

– разликује 

музичке форме 

романтизма, 

импресионизма 

и 

савременог 

доба; 

– идентификује 

репрезентативне 

музичке 

-развија 

вештине 

приступања 

информацијама 

и њиховог 

коришћења 

(књиге, 

интернет...), 

-Развија 

комуникацијске 

вештине код 

деце 

-Упућивање 

ученика на 

правила 

понашања при 

слушању 

музике 

и извођењу 

музике 

-усмерава  

ученичку 

пажњу пре 

слушања на 

релевантне 

специфичности 

музичког дела. 

-Даје јасна 

упутства и 

смернице 

приликом 

активног 

слушања 

музике 

- Повезује 

елементе 

музичке 

писмености у 

композицијама 

за извођење 

-негује 

изражајно 

музицирање 

код деце 

-сараднички рад 

у групама, 

-усавршавају 

комуникацијске 

вештине у циљу 

преношења и 

размене 

искустава 

и знања. 

Уче/усваршавају 

правила 

понашања при 

слушању музике 

и извођењу 

музике 

- Активно 

слушају и 

анализирају 

музичка дела 

-разуме 

историјске и 

друштвене 

околности 

настанка жанра 

и облика 

музичког 

фолклора 

- Слушају и 

препознају теме 

из познатих 

композиција 

домаћих и 

страних аутора. 

-ангажују се у 

свим музичким 

активностима и 

сами стварају 

музику; 

-активно 

учествују у 

припремању 

програма за 

такмичења и 

јавне наступе 

-историја 

-географија 

-ликовно 

-биологија 

-математика 

-верско 

-грађанско 

васпитање 

Усменом 

провером, 

краћим 

писаним 

проверама 

(до 15 мину- 

та) и 

проценом 

практичног 

рада и 

стваралачког 

ангажовања. 

– допринос 

ученика за 

време 

групног 

рада; 

– израда 

креативних 

задатака на 

одређену 

тему; 

– рад на 

пројекту 

(ученик даје 

решење за 

неки 

проблем и 

одговара на 

конкретне 

потребе); 

– 

специфичне 

вештине. 
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Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 
Корелација 

Начин 

праћења 

евалуација 

примере 

најзначајнијих 

представника 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

– идентификује 

елементе музике 

ранијих епоха 

као инспирацију 

у 

музици 

савременог 

доба; 

– препозна врсту 

дувачких 

инструмента по 

изгледу и звуку; 

– опише начин 

добијања тона 

код дувачких 

инструмената; 

– препозна 

инструмент или 

групу према 

врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 

– објасни како је 

музика повезана 

са другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената; 

– изводи 

музичке 

примере 

користећи глас, 

покрет и 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

– користи 

музичке обрасце 

у осмишљавању 

-Подстиче 

креативност и 

стваралачко 

мишњење код 

деце на 

различите 

начине 

- Пева и свира 

на доступном 

инструменту 

-Процењује, 

вреднује 

постигнућа 

ученика 

 

-процењују своје 

и друга музичка 

дела, на основу 

стечених 

стваралачких  

искустава и 

искуства у 

слушању музике 

-изводе песме у 

складу са 

могућностима 

Музички 

инструменти 

Дувачки 

инструменти 

  
 

 

Слушање 

музике 

Елементи 

музичке 

изражајности: 

тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање 

световне и 

духовне музике 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба. 

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

иструмeнтaлних 

и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, 

дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне 

народне музике. 

  

 

 

Извођење 

музике 

Пeвaње пeсама пo 

слуху и из нотног 

текста 

(солмизацијом) 

самостално и у 

групи. 

Пeвaње пeсама у 

мешовитим 

тактовима (7/8, 

5/8 ) пo слуху. 

Певање песама у 

комбинацији са 
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Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 
Корелација 

Начин 

праћења 

евалуација 

плесним 

покретом. 

Певање и 

свирaњe из 

нотног текстa 

нaрoдних и 

умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa 

Oрфoвoг 

инструмeнтaриja 

и/или на 

другим 

инструментима. 

Извођење 

једноставнијих 

музичких 

примера у вези са 

обрађеном 

темом. 

Извођење 

(певање или 

свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

репрезентативних 

примера 

(oдломака/тема) у 

стилу 

музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, свирaњe 

и пoкрeт; 

– комуницира у 

групи 

импрoвизуjући 

мање музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката; 

– изрази 

доживљај 

музике језиком 

других 

уметности (плес, 

глума, 

писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

– примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

комуникацији и 

заједничком 

музицирању; 

– се понаша у 

складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 

– критички 

просуђује утицај 

музике на 

здравље; 

– користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво. 

Музичко 

стваралаштво 

Импровизација 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз музику 

кojу учeници 

изводе. 

Крeирaњe 

ритмичке прaтњe. 

Реконструкција 

музичких 

догађаја у стилу 

романтизма, 

импресионизма и 

савремене 

музике. 

Израда дувачких 

инструмената од 

доступних 

материјала. 
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Начин и поступак остваривања програма:  У програму наставе музичке културе за осми разред истакнуто место има стицање 

знања о музици, које се остварује праћењем њеног развоја у различитим епохама. Циљ наставе заснован је на обради тема 

значајних за разумевање улоге музике у друштву, упознавање музичких изражајних средстава, жанрова и облика, као и 

истакнутих стваралаца и извођача. Ови циљеви се остварују слушањем музичких дела и активним музицирањем (певање и 

свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоријски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег 

разумевања музике и музичког дела. Принцип у остваривању циљева и задатака наставе музичког васпитања јесте активно 

учешће ученика на часу. У том процесу неопходно је на једном часу обухватити различита подручја из програма предвиђеног 

за тај и комбиновати различите методе и облике рада у настави. Час посвећен само једном подручју и извођен само једном 

методом (применом само једне методе) није дидактички и методички осмишљен, делује демотивационо и монотоно-

незанимљив је за ученике. Реализација наставе музичке културе: 

- стицањем знања о музици; 

- певањем, свирањем и стицањем музичке писмености; 

- слушањем музике; 

- неговањем дечјег музичког стваралаштва. 

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се интересовање ученика за активно учествовање у музичком животу 

своје средине. 

 

Препоруке за остваривање наставног програма 

 

Стицање знања 

Ученици усвајају знања о делатности музичке професије. За усвајање и утврђивање садржаја наставе музичка култура у осмом 

разреду, треба користити следеће наставне методе: дијалошку, методу демонстрације и показивања,монолошку и др. 

Приликом обраде тема обавезно користити очигледна средства и увек их повезивати са слушним примерима и извођачком 

праксом. 

 

Слушање музике 

У области СЛУШАЊА МУЗИКЕ ученик уме на основу слушања музичких примера да именује: 

- музичке изражајне елементе; 

- извођачки састав; 

- музичке жанрове; 

- српски музички фолклор. 

- опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (нпр. Узбуркана мелодија 

као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре); 

- препозна структуру одређеног музичког жанра; 

- структуралном и драматуршком димензијом звучног примера; 

- жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера; 

- контекстом настанка и применом различитих облика музичког фолклора. 

 

Основе музичке писмености 

- Обнављање стечених знања из музичке писмености на конкретним музичким примерима (предзнаци, ознаке за динамику и 

темпо, нотне вредности, обрађене лествице). 

- Анализа музичких елемената и карактеристика (темпо, карактер). 

- Упознавање функције елемената музичке писмености и извођачких састава. 

 

Извођење песама по слуху и из нотног текста: 

- указивање на значај правилне хигијене гласа, стална брига о положају тела при певању, вежбе за певачко дисање, вежбе 

артикулације, распевавање уз инструменталну пратњу и без ње, певање каденце; 

- учење песме почиње увођењем у тематику, затим следи наставниково тумачење литерарног текста са наглашавањем 

васпитних елемената; 

- приликом учења песама по слуху прво се демонстрира оригинални облик песме (у темпу, са динамиком), а затим 

се врши једноставна анализа песме због разумевања форме (заједничко уочавање понављања и контраста); 
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- приликом учења песама из нотног текста прво се врши анализа записа песме (уочавају се: кључ, предзнаци, такт уз пробу 

тактирања, динамичке и артикулационе ознаке, дужине и имена тонова), затим се нотни текст ишчитава parlato (са 

понављањима док се текст не утврди), уради се вежба распевавања и прелази на певање док наставник свира мелодију; 

- осмишљавање почетне интонације песме остваривати инструменталним уводом; 

- песма се учи по деловима и фразама, уз инструменталну пратњу која се у почетку своди на мелодију (аранжмане додати тек 

пошто је песма научена); 

- теже ритмичке фигуре и мелодијске скокове обрађивати комбиновањем понављања и увежбавања; 

- током учења непрекидно инсистирати на изражајном и доживљеном певању. 

 

Музичко извођење 

У области МУЗИЧКОГ ИЗВОЂЕЊА ученик уме да: 

- пева једноставне дечје, народне или популарне композиције; 

- изводи једноставне дечје, народне или популарне композиције на бар једном инструменту; 

- изводи разноврсни музички репертоар певањем и свирањем, као солиста и у школским ансамблима; 

- свира на инструменатима Орфовог инструментаријума; 

- свира на фрулици, мелодици, тамбури, гитари и другим доступним инструментима; 

- свира примере из музичке литературе. 

 

Музичко стваралаштво 

У области МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА ученик уме да: 

- направи музичке инструменте, користећи предмете из окружења; 

- осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела; 

- изводи пратеће ритмичке и мелодијско-ритмичке деонице на направљеним музичким инструментима; 

- учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст; 

- осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке инструменте; 

- импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих жанрова и 

стилова; 

- осмисли музику за школску представу, приредбу, перформанс; 

- импровизује мелодије на задати текст. 

 

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА 

 

Извођење музике 

Певањем песама ученик стиче нова сазнања и развија музички укус. Извођењем музике ученик овладава појмовима из основа 

музичке писмености. Циљеви и задаци наставе доприносе развијању љубави према музичкој уметности, подстицању смисла 

за лепо, формирању естетских критеријума и свестраном развоју личности ученика, да ученика оплемени и да му улепша 

живот. Приликом избора композиција наставник полази од психофизичког развоја ученика и њима блиских садржаја, ширећи 

при том њихова интересовања и обогаћујући дотадашња знања новим садржајима. Такође, потребно је да се сагледају и оцене 

могућности ученика неопходне за избор и реализацију композиција за певање и свирање. Приликом интерпретације песме по 

слуху потребно је извршити анализу песме, обрадити текст и утврдити о чему песма говори, као и одредити лествицу у којој 

је написана. За сазнавање и доживљавање народне песме важно је разумети њено етничко и географско порекло, улогу песме 

у народним обичајима или свакодневном животу. Такође, у поступку избора предложених песама, неопходно је водити рачуна 

о томе да у току рада буду заступљене: државна химна, Химна Светом Сави, уметничке, народне и пригодне песме савремених 

дечјих композитора, као и композиције које су стварала деца, заступљене на фестивалима дечјег музичког стваралаштва. Ради 

актуелизације програма, наставник, такође, може предложити и понеку песму изван програма предложених композиција ако 

је у складу са циљевима и задацима предмета и уколико одговара критеријумима васпитних и уметничких вредности. Посебну 

пажњу посветити изражајности интерпретације - динамици, фразирању, доброј дикцији. 

 

Музичко извођење 

У раду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским 

инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери песама које су солмизационо обрађене. Различитим 

наставним поступцима потребно је подстицати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост 
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свирања, чиме се богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања. Обавезно је извођење државне химне и Химне 

Светом Сави. У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће у певању. Таквим ученицима 

пружити могућност афирмације свирањем на дечјим музичким инструментима и учешћем у групном музицирању. 

 

Слушање музике 

Слушање музике је активни психички процес, који обухвата емоционално доживљавање и мисаону активност ученика. Улога 

наставника у организовању правилног приступа слушању музике суштински је важна за естетски однос према музици и за 

тумачење и доживљавање музичког дела. Слушање музике је у функцији стицања знања о музици и део је обраде задатих тема. 

Пре часова слушања музике потребно је методички тако организовати наставу да се прво обнове знања из области музичких 

изражајних средстава, која се стављају у функцију изабраног примера. Треба избегавати утврђене методске поступке и трагати 

за новим приступом у складу са делом које се обрађује. Личност ствараоца се представља целовито, у складу са његовим 

уметничким портретом и са основним хронолошким подацима, уз одабране анегдоте и уз настојање да се ученикова знања из 

различитих области повежу и ставе у функцију разумевања слушаног дела. Елементи музичког облика могу се усвајати 

графичким представљањем, али је неопходно инсистирати на звучној представи сваког облика као основи разумевања. 

Музички облици се усвајају у оквиру историјског контекста у којем су се појавили. Пожељно је користити паралеле са 

савременим стваралаштвом корелација са осталим сродним наставним предметима. 

 

Музичко стваралаштво 

Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим музичким 

активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: подстиче 

музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања за музичку уметност и доприноси трајнијем 

усвајању и памћењу музичких репродуктивних активности и знања. Наведене активности треба вредновати у складу са 

стваралачким ангажовањем ученика, а не према квалитету насталог дела јер су и најскромније музичке импровизације 

педагошки оправдане. 

 

Праћење и вредновање ученика 

 

Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке културе, неопходно је да 

наставник претходно упозна музичке способности сваког ученика. Вредновање усвојеног знања и оцењивање ученика у 

настави спроводи се организовано. У поступку вредновања 

знања, наставник посебно прати развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, став, умешност,креативност и 

слично. Такође, наставник прати развој личности у целини и објективно процењује колико је ученик савладао програмске 

захтеве. Смисао и сврха оцењивања у настави музичке културе не треба да се односе искључиво на оцену и процену музичких 

способности, већ је потребно да буду у функцији награде и подстицања за залагање, интересовање, љубав према музици. Оцену 

треба користити као облик мотивације: она треба ученике да мотивише на музичке активности и на бављење музиком, у складу 

с њиховим стварним способностима и потребама. Наставни садржаји музичке културе остварују се само у школи. 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА (68) 

РАЗРЕД: ОСМИ          

НАСТАВНИК: Александра Крстић, Сања Петровић 

 

Циљ учења историје је да ученик изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом националном идентитету, културно-историјском наслеђу, држави и друштву у којем живи. 

ИСХОДИ 

По завршеку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– смешта кључне догађаје, појаве и 

процесе из савремене историје на 

временској ленти; 

– уочи динамику различитих 

историјских појава и промена на 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

Основне одлике периода од завршетка 

Првог светског рата до наших дана. 

Историјски извори за изучавање периода од 

завршетка Првог светског рата до наших дана 

и њихова сазнајна вредност (материјални, 
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историјској карти; 

– пореди различите историјске изворе и 

рангира их на основу њихове сазнајне 

вредности; 

– анализира и процени ближе 

хронолошко порекло извора на 

основу садржаја; 

– поредећи различите изворе о истој 

историјској појави или догађају, 

анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице 

историјских догађаја, појава и процеса на 

конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и група у 

историјском периоду савременог доба; 
– образложи значај и улогу 

истакнутих личности у датом 
историјском контексту; 

– уочи елементе континуитета и 

дисконтинуитета српске 

државности; 

– изведе закључак о повезаности 

националне историје са 

регионалном и светском, на 

основу датих примера; 

– образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике 

тоталитарнихидеологија и наводи 

њихове последице у историјском и 

савременом контексту; 

- препозна,на примерима из савремене 

историје, важност поштовањаљудских 

права; 

– наведе примере како су идеје о 

родној, верској и етничкој 

равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва; 

– пореди положај и начин живота 
припадника различитих друштвених 
група у историјском периоду 
савременог доба; 

– илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у 

друштву, економији и природном 

окружењу; 

– образложи утицај различитих друштвено-

економских система на свакодневни 

живот људи, анализирајући дате 

примере; 

– препозна како су културне интеракције, 

и сарадња различитих етничких и 

социјалних група утицали на политички, 

друштвени и привредни живот; 
– наведе примере утицаја спортских и 

уметничких достигнућа на обликовање 

писани, аудио, визуелни, усмена 

сведочанства, дигитални). 

ЕВРОПА, СВЕТ И 

СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У  ПЕРИОДУ 

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 

РАТА 

Последице Великог рата (демографски 

и материјални губици, одраз рата у 

друштвеном и културном животу, 

Мировна конференција у Паризу – нова 

карта Европе и света). 

Револуције у Русији и Европи (узроци, 

ток и последице). Стварање 

југословенске државе (југословенска 
идеја, процес и носиоци уједињења, 

међународно признање и границе). 

Политичке и друштвено-економске 

прилике у Европи и свету (либералне 

демократије, тоталитарне идеологије, 

економске кризе; култура, наука и 

уметност, свакодневни живот). 

Југословенска краљевина (простор, 
становништво и друштво; конституисање 

државе, политички живот; међународни 

положај; економске прилике; култура, улога 
двора; национално и верско питање). 

Истакнуте личности: Николај II Романов, 

Владимир Иљич Лењин, Роза Луксембург, 

Александар Флеминг, Пабло Пикасо, Волт 

Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн, 

Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф 

Стаљин, Френклин Рузвелт, Александар 

I, Марија, Петар II и Павле Карађорђевић, 

Никола Пашић, Стјепан Радић, Милан 

Стојадиновић, Драгиша Цветковић, Влатко 

Мачек, Слободан Јовановић, Милутин 

Миланковић, Исидора Секулић, Ксенија 

Атанасијевић, Милена Павловић Барили, 

Иван Мештровић. 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

Свет у рату – узроци, међународне кризе, 

сукоби и освајачка политика тоталитарних 

држава; почетак и ток рата, зараћене стране, 

савезништва, фронтови, најважније 

операције, нови начини ратовања; ратна 

свакодневица; страдање цивила и ратни 

злочини; крај рата, победа антифашистичке 

коалиције. 

Југославија и српски народ у рату – улазак у 
рат, војни пораз, окупација, подела, 

квислиншке творевине; геноцид и злочини; 

устанак, антифашистичка борба и грађански 
рат; војне операције, живот у рату. 

Последице рата – људски и материјални 

губици; демографске и друштвене 

промене, миграције; уништавање 

културног наслеђа; суђења за ратне 

злочине; стварање ОУН. 
Истакнуте личности: Френклин 
Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф 
Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито 
Мусолини, цар 
Хирохито, Франциско Франко, Мао Цедунг, 
Ана Франк, Петар II 
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савременог друштва; 

– идентификује узроке, елементе и 

последице историјских сукоба и 

ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције конфликата; 
– објасни значење појмова геноцид и 

Холокауст; 
– изведе закључке о узроцима, току и 

последицама ратова условљених 

распадом СФРЈ користећи изворе 

различитог порекла и сазнајне 

вредности; 

– изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући мишљење 

саговорника; 

– препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском 

извору и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 
– критички се односи према 

информацијама из медија користећи се 
историјским знањима и вештинама; 

– анализира историјске догађаје и 

појаве на основу доступног аудио-

визуелног изворног материјала; 

– осмисли, спроведе и презентује 

резултате истраживања заснованог на 

одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 
– образложи смисао неговања сећања 

на важне догађаје и личности из 
историје савременог доба; 

– истражи меморијалне споменике у 

локалној средини и учествује у 

организовању и спровођењу заједничких 

школскихактивности везаних за развој 

културе сећања; 

– покаже одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу 

сопственог и других народа; 

– уочи одраз историјских догађаја и 

појава у књижевним и уметничким 

делима; 

- препозна историјску димензију 

политичких, културних и технолошких 

промена у савременом свету и Републици 

Србији 

Карађорђевић, Драгољуб Михаиловић, Јосип 

Броз, Милан Недић, Анте Павелић, Диана 

Будисављевић. 

СВЕТ, ЕВРОПА И 

СРПСКИ НАРОД 

УЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ 

ХЛАДНОГ РАТА 

Свет после Другог светског рата – 

блоковска подела, трка у наоружању, 

глобална димензија хладног рата, ратна 

жаришта и кризе, деколонизација, 

европске интеграције, покрети 
еманципације – покрети за женска и 

мањинска права, антиратни и антирасни 
покрети; научна достигнућа, освајање 

свемира, медији, популарна култура. 

Југославија и српски народ после Другог 

светског рата – изградња новог државног и 

друштвеног уређења, једнопартијски 

систем, однос власти према политичким 

противницима, међународни положај, 

економске и културне прилике, 

самоуправљање, несврстаност; 

свакодневица, популарна култура, нове 

тенденције у култури. 
Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита 

Хрушчов, Махатма Ганди, Мартин Лутер 
Кинг, Роза Паркс, Нелсон Мандела, Голда 
Меир, Енди Ворхол, Јосип Броз, Александар 
Ранковић, Милован 

Ђилас, Иво Андрић, Милош Црњански, 

Александар Петровић, Мира Траиловић, 

Душан Ковачевић. 

СВЕТ, ЕВРОПА, 

СРПСКA ДРЖАВА И 

НАРОД У 

САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА 

Свет после хладног рата – пад Берлинског 

зида; слом комунизма у Европи, распад 

СССР-а, нова политичка карта Европе, 

стварање Европске уније, доминација 

САД, локални конфликти и интервенције 

великих сила, процеси глобализације, 

Четврта 

индустријска револуција (дигитални медији, 
интернет, друштвене мреже и мобилна 

телефонија), претња тероризма, миграције, 

савремени културни покрети. 
Српски народ на крају 20. и почетком 21. 
века – криза СФРЈ 
80-тих година, међунационалне тензије, 

увођење вишестраначког политичког 

система, распад СФРЈ, грађански рат и 

стварање нових држава, 

интернационализација сукоба и 

међународне интервенције, економске 

прилике и свакодневни живот, ратни 

злочини, страдање цивилног 

становништва, разарање културног 

наслеђа, НАТО агресија на СРЈ, последице 

ратова, политичке промене 2000. године, 

Република Србија као самостална држава, 

питање статуса Косова и Метохије, односи у 
региону, српски народ у дијаспори и 

региону, процес придруживања Европској 

унији, култура и спорт. 
Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил 

Горбачов, Маргарет Тачер, Бил Гејтс, 
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Владимир Путин, Ангела Меркел, Слободан 
Милошевић, Фрањо Туђман, Алија 

Изетбеговић, Зоран Ђинђић, 

Војислав Коштуница. 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

Посматра, слуша, прати, пише, приповеда, описује, чита усклађено с природом различитих 
текстуалних жанрова, запажа појаве и законитости у језику и књижевности, уочава детаље писања 
различитих облика текстова (школски и домаћи задаци), вреднује, користи различите изворе 
информација, истражује (рад на тексту), ствара, презентује, израђује паное и power point 
презентације, прикупља податке, критички анализира, синтетише, размењује, критички 
процењује, исказује и образлаже ставова, повезује са свакодневним животом, користи технологије, 
решава различите задатке уз примену стеченог знања, игра улоге, чита и тумачи текст, пише, 
упоређује,  препричава, глуми, драматизује текст, илуструје, рецитује, препричава, црта, 
демонстрира, закључује, разуме потребе других, помаже, договара се, планира са групом, поштује 
правила, вреднује, образлаже, одговара. 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

Планира и припрема, организује, реализује, презентује, изабира садржаје, методе и технике, 
наставне објекте и средства, израђује дидактички материјал, подстиче и  усмерава ученика, 
мотивише, навикава ученике да износе ставове и аргументовано их бране, осмишљава  помоћ  
ученику, преноси информације, развија  индивидуалне  способности  ученика, вреднује  ученичка 
постигнућа  у  свим  облицима активности, упућује ученика на самостално стваралаштво, 
успоставља корелацију (вертикалну и хоризонталну), користи савремене технологије (видео-бим, 
паметну таблу, електронске уџбенике), прати и вреднује резултате напредовања ученика, 
процењује ниво знања, формативно и сумативно оцењује, развија код ученика одговарајуће 
компетенције, усклађује рад са индивидуалним способностима ученика с обзиром на узрасне и 
развојне  карактеристике,  чита и вреднује ученичке белешке о прочитаној лектири; континуирано 
прати и вреднује властити рад. 

ОСТВАРИВАЊЕ 

НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Ученици у осми разред улазе са знањем о основним историј- ским појмовима, са одређеним 
животним искуствима и уобличе- ним ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, 
вештине, ставове и вредности. Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику 
активности за сваку тему, уважавајући циљ учења предмета и де- финисане исходе. Редослед 
исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Између 
исхода по- стоји повезаност и остваривање једног исхода доприноси оствари- вању других исхода. 
Многи од исхода су процесни и представљају резултат кумулативног дејства образовно-васпитног 
рада, током дужег временског периода и обраде различитих садржаја. 

Битно је искористити велике могућности које Историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да 
буду представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили 
памћење ученика, већ да би им историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично. Посебно место у настави историје имају питања, како она која 
поставља наставник ученицима, тако и она која до- лазе од ученика, подстакнута оним што су чули 
у учионици или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро 
осмишљена питања наставника имају подстицајну функци- ју за развој историјског мишљења и 
критичке свести. У зависно- сти од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати 
различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки са- држај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем. 

Учење историје би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о томе 
„како је уистину било”, већ и за- што се нешто десило и какве су последице из тога проистекле. Да 
би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи” у свом уму, у чему велику помоћ 
може пружити употреба различи- тих историјских текстова, карата и других извора историјских 
по- датака (документарни и играни видео и дигитални материјали, му- зејски експонати, 
илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе. 
Коришћење историјских карата изузетно је важно јер омогућава ученицима да на очигле дан и 
сликовит начин доживе простор на коме се неки од догађаја одвијао, помажући им да кроз време 
прате промене на одређеном простору. Веома важан аспект наставе историје представља и рад на 
историјским изворима. Када су садржаји програма за осми ра- зред у питању, велики значај, поред 
писаних и визуелних, имају и усмени извори, односно сведочанства. Због тога би требало осми- 
слити наставни процес на такав начин да се, у оквиру пројектне наставе или елементарног 
истраживања, повежу ученици и савре- меници историјских догађаја, чиме би се омогућило 
пропитивање и изучавање рецентне прошлости. 
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Треба искористити и утицај наставе Историје на развијање језичке и говорне културе (вештине 
беседништва), јер историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је 
имати у виду и интегративну функцију Историје, која у обра- зовном систему, где су знања 
подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о 
повезаности и условљености географских, економских и културних услова жи- вота човека. 
Пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница јер оно има 
најкраће трајање у пам- ћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. У настави 
треба, кад год је то могуће, примењивати иновиране ди- дактичке методе и стратегије, при чему 
се истиче концепт мулти- перспективности. Одређене теме, по могућности, треба реализо- вати са 
одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању 
ученика за ефикасно ко- ришћење информационо-комуникационих технологија (употреба 
интернета, прављење презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда 
реферата). 

У осмом разреду изучава се период савремене историје, што подразумева и обраду многих 
осетљивих, па и противуречних, од- носно контроверзних тема, о којима не постоји консензус у 
науч- ним круговима и јавности. То су теме које су присутне свакоднев- но у информативним и 
документарним програмима, на интернету, о њима говоре политичари, јавне личности и новинари. 
Такве теме су често саставни део породичне историје и личних наратива, што додатно увећава 
њихову актуелност. Ученици су изложени разли- читим тумачењима историјских догађаја и због 
тога је нарочито важно код њих развијати критички однос према информацијама које им се нуде. 
Овладавање том вештином наводи се и у образов- ним стандардима, а у оквиру програма спомиње 
се у циљу пред- мета, као и у појединим исходима за крај разреда. Због тога би јед- на од 
најбитнијих компетенција успешног наставника била да зна како да код ученика подстиче 
критичко и историјско мишљење, што би ученицима омогућило развијање хуманистичких вредно- 
сти заснованих на толеранцији, уважавању различитости и пошто- вању другог. На крају основног 
образовања и васпитања ученици треба да буду оспособљени да аргументовано анализирају проти- 
вуречности, да се децентрирају (сагледају и уваже туђи угао гле- дања на одређени историјски 
феномен), да уочавају сличности и различитости, постављају питања а нове информације лако 
пове- зују с постојећим знањима. На тај начин, ученици би били оспосо- бљени да препознају 
пропаганду и активно учествују у разградњи предрасуда и стереотипа с којима се свакодневно 
сусрећу. Такав приступ омогућио би им аутономни и рационални однос према ин- формацијама и 
додатно олакшао промишљање и доношење аргу- ментованих закључака и судова. 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом ни- воа на коме се ученик налази и у 
односу на шта ће се процењи- вати његов даљи рад. Свака активност је добра прилика за проце- 
ну напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати 
да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других 
ученика. Сваки наставни час и свака активност ученика су, у том смислу, прилика за 
регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности. 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. У 
вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања. У формативном 
оцењива- њу се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте ак- тивности која се 
вреднује. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са 
групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 
понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Ивана Ђорђевић, Миљан Илић 

 

Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и 

процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

– анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

– одреди географски положај Србије 

и доведе га у везуса историјско-

географским развојем; 

– анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева Србије; 

– опише узроке и последице геотектонских 

процеса на територији Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних 

објеката користећи карту Србије; 
– наводи начине коришћења вода Србије; 
– препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

– доведи у везу распрострањеност биљних 

и животињских врста и физичко-

географске карактеристике простора; 

– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 
– израђује и анализира графичке приказе 

структурастановништва; 
– објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на настанак, развој и 

трансформацију насеља у нашој земљи; 

– уз помоћ карте Србије и других извора 

информација анализира утицај 

природних и друштвених фактора на 

развој и размештај привредних 

делатности у нашој земљи; 
– доводи у везу размештај привредних 

делатности саквалитетом животне 
средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

на квалитет животне средине; 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и означава 

их на карти; 

– процењује важност очувања 

природне и културне баштине 

Србије; 

– објашњава утицај историјских и 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. Географски положај 

Србије. 

Историјско-географски 

развој Србије. Симболи 

Србије. 
Границе и проблеми пограничних крајева. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф настао 

деловањем воде. Рељеф настао 

деловањем леда, ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и акумулативних 

процеса на човека. Климатски фактори и 

елементи. 

Климатске области 

у Србији. Подземне 

воде Србије. 

Реке 

Србије. 

Језера 

Србије. 

Заштита вода и 

заштита од вода. 

Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и животињског 
света. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. Природно 

кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски проблеми и 

популациона политика. 

Прва насеља у 

Србији. Село и 

рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. Београд. 
Природни ресурси и привредни развој. 
Друштвени услови привредног развоја и 

промене у структури привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 

Индустрија и географски 

простор. 

Саобраћај и 

географски простор. 

Туризам и трговина. 
Делатности квартарног сектора. 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

Природна баштина 

Србије. Културна 

баштина Србије. 
Светска баштина под заштитом Унескоа у 
Србији. 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски 

положај завичаја. 

Природне 

карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 
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савремених миграција на размештај 

Срба у свету. 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − 

Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним 

државама. Срби у 

дијаспори. 

Кључни појмови садржаја: географски положај, границе и величина 
територије Србије, физичко-географске одлике Србије, друштвено-географске 
одлике Србије, природна и културна баштина Србије, географија завичаја, 
Срби у региону и дијаспори. 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Набраја, препознаје, дефинише, идентификује, лоцира, објашњава, приказује 

на немој карти, разликује, анализира, класификује, издваја битно, резимира, 

износи мишљење, предлаже решења, наводи примере, демонстрира, открива, 

истражује, примењује знање у конкретним ситуацијама, оријентише се на 

карти и у простору, користи различите медије, закључује. 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА Усмерава, ствара проблемску ситуацију, сугерише, подстиче дискусију, 

упућује на различите изворе информација, мотивише, проверава, оцењује. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Учење, комуникација, сарадња, решавање проблема, одговоран однос према 

околини, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, 

естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву, 

посвећивање потребне пажње ученицима који ефикасно уче, али и онима који 

спорије напредују и ученицима који раде по ИОП-у, мотивисање ученика 

похвалама. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Пратити сналажење ученика на географској карти, користити различите 

облике оцењивања, пратити постигнућа ученика 8. разреда, организовати 

додатну и допунску наставу, примењивати пројектну наставу, остварити 

сараднички однос са ученицима у комуникацији, континуирано праћење, 

вредновање и напредовање ученика. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у шест тематских целина: Географски положај, границе и величина територије 

Србије, Физичко-географске одлике Србије, Друштвено-географске одлике Србије, Природна и културна баштина Србије, 

Географија завичаја и Срби у региону и дијаспори. У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске 

године упути ученике на самостални рад тако што ћe ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде 

по једну или више репрезентативних одлика државе. Ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, 

картографских и средстава информационо комуникационих технологија обрађивати појединачне одлике државе (географски 

положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-економске одлике). На овај начин ученици ће бити у 

могућности да сагледају синтезни карактер регионалне географије у односу на појединачне дисциплине опште (физичке и 

друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних метода. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата постигнућа 

ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика 

започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану 

процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напретка у остваривању 

исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине 

оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резул- тат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да 

прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да пре- дузму да би свој рад 

унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, 
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заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања знања и 

умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. 

Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних 

компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре 

како ће се обављати формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре 

критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки 

тестови, познавање географске карте...). 

 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано 

спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса наставе и учења. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Нада Јојић 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 

законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава 

у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу 

научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

Задаци наставе физике су: 

• стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, 

• развијање функционане писмености 

• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

• подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 

• развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

• развијање логичког и апстрактног мишљења, 

• разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

• развијање способности за примену знања из физике, 

• уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине, 

• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

• развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Циљеви:    

Ученик би требало да:  
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• разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља ...), 

• уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

• разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике, 

• зна основне карактеристике звука и светлости, 

• зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

• разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто.  

• примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

• зна услове за настанак струје и Омов закон, 

• прави разлику између температуре и топлоте, 

• уме да рукује мерним инструментима, 

• користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

(ХОРИЗОНТАЛНО 

И ВЕРТИКАЛНО) 

СТАНДАРДИ 

 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

 

9 

– повезује физичке 

величине које описују 

осцилације и таласе; 

 – описује карактеристике 

звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

 – анализира примере 

одбијања и преламања 

светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, 

сочива) и користи лупу и 

микроскоп;  

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и 

ваздушних стубова;  

– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

 – примењује превентивне 

мере заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу;  

– демонстрира узајамно 

деловање наелектрисаних 

тела и објасни од чега оно 

зависи; – прикаже и опише 

електрично поље, израчуна 

силу којом поље делује на 

наелектрисање и повеже 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, музичка 

кутура 

 

ФИ.1.1.1

. 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.3. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

 

ФИ.3.2.2

. 

ФИ.3.2.3

. 

ФИ.3.2.4

. 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2

. 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 
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Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету 

. 

Математика (призма) 

новембар 

Географија, ликовна 

култура, биологија, 

хемија 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.2.6

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 
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електрични напон и јачину 

електричног поља;  

– објасни провођење струје 

кроз метале, течности и 

гасове и упореди 

отпорности металних 

проводника на основу 

њихових карактеристика; 

 – наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје (ЕМS) и 

зна да их разврста ради 

рециклаже; 

 – познаје основне елементе 

електричног кола и уме да 

их повеже, изабере 

одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину 

струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно 

и паралелно везаних 

отпорника и резултате 

прикаже табеларно и 

графички;  

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје;  

– описује узајамно 

деловање два паралелна 

проводника са струјом, 

деловање магнетног поља 

на струјни проводник и 

принцип рада 

електромагнета и 

електромотора;  

– објасни принцип рада 

компаса и природу 

Земљиног магнетног поља;  

– користи компас и 

апликације за паметне 

телефона за оријентацију у 

природи;  

– препозна основна својства 

наизменичне струје, 

израчуна потрошњу 

електричне енергије у 

домаћинству и да се 

придржава основних 

правила безбедности при 

коришћењу електричних 

уређаја у свакодневном 

животу;  

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области;  

– објасни структуру 

атомског језгра и нуклеарне 

силе;  

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.3.7.2

. 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

10 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

 

фИ 

3.4.1. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 
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Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, биологија 

ФИ.1.3.1

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.2. 

(ФИ.2.5.3

.) 

ФИ.2.6.1. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.3.1

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.2

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2 

 

МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

 

6 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Географија 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.3.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

8 

 

Хемија, историја, 

биологија 

 

Нису дефинисани за ову област 
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– опише радиоактивност, 

врсте зрачења, 

радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, 

примену и мере заштите; 

 – разликује фисију и фузију 

и наводи могућности 

њихове примене 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

1  

Математика,  

техничко, биологија, 

хемија 

Нису дефинисани за ову област 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Описује појаве, прати излагање, пита и 

одговара на питања, чита и анализира, 

решава рачунске задатке, прати ток 

огледа и учествује у групном раду за 

лабораторијске вежбе,  анализира врсте 

сила, изводи једноставне огледе, изводи  

закључке, репродукује и описује законе, 

успоставња однос физичких величина, 

анализира и усваја нову физичку 

величину, повезуј, примењује законе на 

нове ситуацијe, оспособљава се за 

самооцењивање 

Планира, осмишљава, бира методе и средства, примере из 

свакодневног живота кроз које мотивише, подстиче и 

усмерава на размишљање и анализирање, али и на 

извођење закључака. Именује и описује основне и 

изведене физичке величине, успоставља узајамни однос, 

демонстрира и даје упутства за извођење 

лабораторијских вежби, организује групни рад, 

објашњава начин израде рачунских задатака. Дефинише 

нове појмове, формулише законе, прави мрежу појмова. 

Изводи оглед, ствара проблемску ситуацију, наводи на 

закључак уз инсистирање на изражавању аргументованог 

мишљења. Бира и задаје задатке различитих нивоа. 

Континуирано прати напредовање ученика, сумативно и 

формативно оцењује. 
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НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани, пре свега, кроз: 

Организовање активне, стваралачке, проблемске и креативне наставе коришћењем примера из 

праксе и извођењем огледа и лабораторијских вежби 

Оперативно планирање: за сваки наставни час комбиновaње различитих обликарада (фронтални, 

групни, индивидуални, диференцирани рад, индивидуализација, вршњачко подучавање, рад у 

паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће), као и метода (монолошка, дијалошка, 

демонстрација, практичан рад, истраживачки рад, решавање проблема-хериустички приступ и др.) 

како би подстакли радозналост и  интересовање ученика; 

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета, исхода и 

образовних стандарда, самостално планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова. 

Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може у одређеној мери 

(водећи рачуна да се не наруши логичан след учења физике) прерасподелити садржаје према својој 

процени. Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима 

иницијалног теста, степену опремљености кабинета за физику, степену опремљености школе (ИТ 

опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити. 

Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у 

односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При 

планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу 

остварити, али је за остале исходе потребно више времена и више различитих активности . 

Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини (индуктивни, 

дедуктивни, закључивање по аналогији итд.), ученицима осмог разреда најприступачнији је 

индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању основних закона 

физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању макрофизичких појава претежно користи 

индуктивни метод. Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има 

за циљ развијање радозналости и интересовања за физику. Једноставне експерименте могу да изводе 

и сами ученици на часу или да их понове код куће, кроз истраживачки приступ при решавању 

проблема, користећи различите предмете и материјале из свакодневног живота. Одређени садржаји и 

тематске целине се могу реализовати и преко пројектне наставе. 

Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 1. излагањем садржаја теме уз 

одговарајуће демонстрационе огледе; 2. решавањем квалитативних и квантитативних 

проблема као и проблем - ситуација; 3. лабораторијским вежбама; 4. домаћим задацима 5. 

коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, 

истраживачки задаци, вршњачко учење, допунска настава, додатни рад...); 6. систематским 

праћењем рада сваког ученика. Да би се циљеви и исходи наставе и учења физике остварили у 

целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 

Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе има своје специфичности у процесу 

остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим специфичностима. 

 

Методска упутства за излaгaњe сaдржaja тeмe уз oдгoвaрajућe дeмoнстрaциoнe oглeдe: 

Кaкo уз свaку тeмaтску цeлину иду дeмoнстрaциoни oглeди, учeници ћe, индивидуално или кроз 

размену мишљења у малим групама, најпре предвиђати исход демонстрације, а потом прaтити и 

објашњавати тoк пoсмaтрaнe пojaвe. Нa наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу 

сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик 

физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се прође кроз све етапе 

у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), 

прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. 
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Методска упутства за решавање квалитативних и квантитативних проблема као и проблем – 

ситуација: 

Када је реч о квалитативним задацима, посебно важно место имају концептуални задаци којима се 

испитује у којој мери су ученици развили научне појмове изучаваних природних појава и процеса. 

Применом концептуалних задатака вишеструког избора са квалитетно одабраним дистракторима 

може се пратити присуство ученичких алтернативних концепција у различитим фазама учења . 

При рeшaвaњу квaнтитaтивних (рaчунских) зaдaтaкa из физикe, у зaдaтку првo трeбa нa прaви нaчин 

сaглeдaти физичкe сaдржaje, пa тeк пoслe тoгa прeћи нa мaтeмaтичкo фoрмулисaњe и изрaчунaвaњe. 

Нaимe, рeшaвaњe зaдaтaкa oдвиja сe крoз три eтaпe: физичкa aнaлизa зaдaткa, мaтeмaтичкo 

изрaчунaвaњe и дискусиja рeзултaтa. У првoj eтaпи уoчaвajу сe физичкe пojaвe нa кoje сe oднoси 

зaдaтaк, a зaтим сe нaбрajajу и рeчимa искaзуjу зaкoни пo кojимa сe пojaвe oдвиjajу. У другoj eтaпи сe, 

нa oснoву мaтeмaтичкe фoрмe зaкoнa, изрaчунaвa врeднoст трaжeнe вeличинe. У трeћoj eтaпи трaжи 

сe физичкo тумaчeњe дoбиjeнoг рeзултaтa. У циљу рaзвиjaњa прирoднo-нaучнe писмeнoсти нaстaвник 

инстистирa нa систeмaтскoм кoришћeњу jeдиницa мeрe физичких вeличинa SI (мeђунaрoдни систeм 

jeдиницa). 

У циљу саопштавања правовремене повратне информације приликом израде квалитативних задатака, 

пре свега концептуалних задтака вишестругог избора, или једноставних рачунских задатака, пожељно 

је применити неко од ИКТ решења које доприноси брзој и једноставној размени информација о 

постигнућу како појединачног ученика тако и целог одељења, на пример респондере или Socrative 

платформу. 

 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби: 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: ученици 

сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин за лабoраторијску вежбу. 

Опрема за лабораторијске вежбе умножена је у више комплета, тако да на једној вежби (радном месту) 

може да ради три до четири ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења 

и записивања података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата, извођења 

закључака. У уводном делу часа наставник: – обнавља делове градива који су обрађени на часовима 

предавања, а односе се на дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи 

да би се величина одредила), – обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка 

и указује на њене могуће изворе, – упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да 

пажљиво рукују лабораторијским инвентаром, – указује ученицима на мере предострожности, којих 

се морају придржавати ради сопствене сигурности. Док ученици врше мерења, наставник активно 

прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. При уношењу 

резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба вршити само за директно мерене величине, а 

не и за величине које се посредно одређују. Процену грешке посредно одређене величине наставник 

може да изводи у оквиру додатне наставе. 

 

Методска упутства за друге облике рада: 

Различити типови дoмaћих зaдaтaкa (класични – квалитативни и квантитативни задаци, практични, 

истраживачки, уз употребу ИКТ-а) дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу сaдржaja тeмe, остваривању исхода 

и развијањи предметних и међупредметних компетенција. При одабиру домаћих задатака наставник 

треба да води рачуна о нивоу сложености задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. 

Коректност урађеног задатог домаћег задатка треба да буде проверена на наредном часу. 
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СТАНДАРДИ 

 
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

 

 

Пројектна настава, као један од облика рада, обухвата припрему, израду пројекта, презентацију и 

дискусију. Пројекат изводе ученици по групама уз асистенцију наставника. Овакав начин рада 

подразумева активно учешће сваког ученика у групи у оквиру прикупљања података, извођење 

експеримената, мерења, обраде резултата, припрема презентације и презентовање. Резултат оваквог 

начина рада је активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање. Препорука је да се 

пројектна настава реализује бар једном у полугодишту. У оквиру израде пројеката могуће је 

обухватити неке од следећих тема: ● Улога физике у заштити човекове околине ● Енергетска 

ефикасност ● Климатске промене ● Пренос сигнала (бежични пренос, оптички каблови...) ● 

Антистатичка заштита 

 

Праћење рада ученика: 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз контролу његових усвојених 

знања, стечених на основу свих облика наставе. Такође је у обавези да уредно води евиденцију о раду 

и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао при 

реализацији само једног облика наставе није добро. Неопходно је да наставник од ученика не тражи 

само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз 

усмене одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да своје мисли 

јасно и течно формулише. Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен 

психофизичким могућностима ученика осмог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из 

целокупног градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност 

разних области физике 

Развијање међупредметних компетенција: 1)  естетичке компетенције (развијање свести да се 

естетичка вредност не везује само и искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, 

идеолошке, емотивно-афективне и практичне садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања проблема  4); 

сарадње;  5)  дигиталне компетенције (оспособљава ученике да користе одређена средства из области 

информационо-комуникационих технологија (ИКТ)); 6)  одговорног учешћа у демократском друштву; 

7)  компетенције за учење; 8) рада са подацима и информацијама; 9); одговорног односа према 

околини 10)одговорног односа према здрављу 11)  предузимљивости и оријентације ка 

предузетништву; 

Посвећивање потребне пажње ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у, 

као и ученицима који брзо и лако уче; 

Упућивање ученика да користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, интернет...);. 

Планирање и реализовање посете Сајму науке, Физичком факултету , музејима 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање 

током процеса учења. Да би вредновање било објективно потребно је да буде усклађено са 

принципима оцењивања и Правилником о оцењивању. 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање 

његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, 

предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, и 

пројеката... У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције 

(знања, вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, 

тестова на крајувећих целина, контролних вежби и провером експерименталних вештина. 

Наставник физике треба да омогући ученицима да искажу сопствена размишљања о неким 

физичким појавама и да то адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере 

предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, треба спровести часове 

систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и степен остварености образовних 

исхода. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2645&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2671&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2748&courseid=7
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ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола 

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2754&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2683&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2665&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2783&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2762&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2675&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2648&courseid=7
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ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ: 

 

ФИЗИКА за 8. разред основне школе, Ј. Радовановић, В. Младеновић, БИГЗ 
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ за 8.разред основне школе, М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Љ. Нешић, ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ И ОПТИКА, Властимир М. Вучић, Драгиша М. Ивановић 

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ за 8. разред, Катарина Стевановић 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА (136 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Татјана Васић, Анка Миленковић, Жељко Анђић 

 
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из 

свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

ТЕМА /ОБЛАСТ 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ 

 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

СЛИЧНОСТ 
 

16 

-примени Талесову теорему у 

геометријским задацима и 

реалном контексту; 

– примени сличност троуглова у 

геометријским задацима и 

реалном контексту; 

-Компетенција за целоживотно 

учење 

-Решавање проблема 

-Комуникација 

-Сарадња 

- Дигиталне компетенције 

- Рада са подацима и 

информацијама; 

- Одговорног односа према 

околини 

- Одговорног односа према 

здрављу 

M.A.3.3.6. 
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TАЧКА, ПРАВА И 

РАВАН 
12 

– анализира односе тачака, 

правих и равни у простору и 

запише те односе математичким 

писмом; 

– представља цртежом односе 

геометријских објеката у равни 

и простору и користи их 

приликом решавања задатака; 

– уочи правоугли троугао у 

простору и примени Питагорину 

теорему у геометријским 

задацима и реалном контексту 

 

-Решавање проблема 

-Естетичка компетенција 

-Комуникација 

-Сарадња 

- Одговорног односа према 

околини 

- Дигиталне компетенције 

 

 

M.A.1.3.1. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ С 

ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

18 

– реши линеарну једначину, 

неједначину и систем линеарних 

једначина са две непознате; 

– реши реалне проблеме 

користећи линеарну једначину, 

неједначину или систем 

линеарних једначина са две 

непознате; 

-Решавање проблема 

-Комуникација 

-Сарадња 

 

M.A.1.2.1. 

M.A.2.2.1. 

M.A.3.2.1. 

M.A.2.2.5. 

M.A.3.2.5. 

 

ПРИЗМА 14 

– израчуна површину и 

запремину праве призме и 

четворостране пирамиде 

(основа правоугаоник), 

правилне тростране и 

шестостране пирамиде; 

– примени обрасце за површину 

и запремину тела у реалним 

ситуацијама; 

 

 

-  естетичке компетенције 

- решавања проблема 

- сарадње; 

-  дигиталне компетенције 

-  компетенције за учење; 

- рада са подацима и 

информацијама 

- одговорног односа према 

околини 

- одговорног односа према 

здрављу 

-  предузимљивости и 

оријентације ка 

предузетништву; 

M.A.1.3.4. 

M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 

 

ПИРАМИДА 16 

– израчуна површину и 

запремину праве призме и 

четворостране пирамиде 

(основа правоугаоник), 

правилне тростране и 

шестостране пирамиде; 

-  естетичке компетенције 

- решавања проблема 

- сарадње; 

-  дигиталне компетенције 

-  компетенције за учење; 

- рада са подацима и 

информацијама 

M.A.1.3.4. 

M.A.2.3.4. 

M.A.3.3.4. 
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– примени обрасце за површину 

и запремину тела у реалним 

ситуацијама; 

 

- одговорног односа према 

околини 

- одговорног односа према 

здрављу 

-  предузимљивости и 

оријентације ка 

предузетништву; 

 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 
12 

– нацрта и анализира график 

линеарне функције; – учествује 

у избору истраживачког 

пројекта и начина рада. 

-  естетичке компетенције 

-  комуникације; 

- решавања проблема 

- сарадње; 

-  дигиталне компетенције 

-  одговорног учешћа у 

демократском друштву; 

-  компетенције за учење; 

- рада са подацима и 

информацијама 

- одговорног односа према 

околини 

- одговорног односа према 

здрављу 

-  предузимљивости и 

оријентације ка 

предузетништву; 

 

 

M.A.1.2.4. 

M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

15 

– реши линеарну једначину, 

неједначину и систем линеарних 

једначина са две непознате; 

– реши реалне проблеме 

користећи линеарну једначину, 

неједначину или систем 

линеарних једначина са две 

непознате; 

 

M.A.1.2.4. 

M.A.2.2.4. 

M.A.3.2.4. 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА 
16 

– израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и лопте; 

– примени обрасце за површину 

и запремину тела у реалним 

ситуацијама; 

 

M.A.1.3.5. 

M.A.2.3.5. 

M.A.3.3.5. 

M.A.1.4.1. 

M.A.2.4.1. 

M.A.3.4.1. 

Пројекат 5 

  

 

Писмени задаци + 

Иницијални тест 
12 

  

 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Посматрање, слушање, приповедање, 

описивање, истраживање (рад на тексту), 

анализа, синтеза, размењивање, критичко 

процењивање, заузимање става, повезивање са 

свакодневним животом, примењују, препознају 

организатор и реализатор наставног процеса;  

упућује  ученике; посматра;  бележи;  даје 

упутства,  упућује на литературу; израђује 

наставне материјале;  усклађује рад са 

индивидуалним способностима ученика;  

демонстрира;  подстиче на размишљање и  

закључивање;  мотивише, подржава и развија 
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СТАНДАРДИ 

 

M.A.1.2.1.  реши линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану 

M.A.1.2.4.  одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

M.A.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме 

да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве) 

M.A.1.3.4.  влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

M.A.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна њихове основне 

елементе) 

интересовања ученика;  контролише усвојена 

знања 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Рад у пару, групни рад, тимска настава, фронтални облик рада, индивидуални рад, учење кроз игру 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани, пре свега, кроз: 

Општу предметну компетенцију наставе 

Специфичну предметну компетенцију уважавајући наведене захтеве стандарда основног, средњег 

и напредног нивоа у оквиру сваке наведене теме; 

Међупредметну компетенцију која омогућује развијање способности ученика за активно и 

конструктивно учешће у групи на реализацији заједничких пројеката; 

Организовање активне, стваралачке, проблемске и креативне наставе, уз одговарајуће стручне, 

обавештајне и логичке методе; 

Компаративни и аналитичко-синтетички приступ остварењу програмских садржаја; 

Оперативно планирање за сваки наставни час комбиновати различите облике рада (фронтални, 

групни, индивидуални, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација, тематско 

планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће), 

као и методе (монолошка, дијалошка, писани радови, демонстрација, практичан рад, истраживачки 

рад, решавање проблема-хериустички приступ и др.) како би подстакли радозналост и  

интересовање ученика; 

Прилагођавање динамике рада могућности ученика; 

Употребљавање расположивих наставних средства и материјала и увођење нових савремених 

средстава (видео-бим, паметна табла, електронски уџбеници); 

Коришћење искустава ученика стечених из других наставних области – корелација (музичка и 

ликовна култура, историја, географија, страни језици, рачунарство и информатика, техника и 

технологија, физика, хемија...); 

Прецизним упутствима усмеравати рад ученика и подржавати их у самосталном истраживачком 

раду; 

Посвећивање потребне пажње ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у, 

као и ученицима који брзо и лако уче; 

Мотивисање ученика похвалама; 

Упућивање ученика да користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, 

интернет...); 

Развијање 1)  естетичке компетенције (развијање свести да се естетичка вредност не везује само и 

искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, идеолошке, емотивно-афективне и 

практичне садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања проблема  4); сарадње;  5)  дигиталне 

компетенције (оспособљава ученике да користе одређена средства из области информационо-

комуникационих технологија (ИКТ)); 6)  одговорног учешћа у демократском друштву; 7)  

компетенције за учење; 8) рада са подацима и информацијама; 9); одговорног односа према околини 

10); одговорног односа према здрављу 11)  предузимљивости и оријентације ка предузетништву; 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Тестирање (иницијално, полугодишње, годишње), самопроцена, контролни задаци, писмени 

задаци, усмено испитивање,  свакодневно посматрање, активност на часу, учествовање у разговору 

и дискусији, самосталан рад, рад у групи, продукт пројекта 
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M.A.1.4.1.  користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова  

M.A.1.5.2.  прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди минимум или максимум зависне 

величине 

M.A.1.5.3.  податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

M.A.2.2.1.  реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

M.A.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира њена својства; везује за та 

својства појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције 

M.A.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

M.A.2.3.4.  влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

M.A.2.3.5.  израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

M.A.2.4.1.  пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу 

M.A.2.5.2.  чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди 

аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу) 

M.A.2.5.3.  обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност 

медијаном 

M.A.3.2.1.  саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних једначина са две непознате 

M.A.3.2.4.  разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом; зна 

линеарну функцију и графички интерпретира њена својства 

M.A.3.2.5.  користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке 

M.A.3.3.4.  израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 

непосредно дати 

M.A.3.3.5.  израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве када неопходни елементи нису 

непосредно дати 

M.A.3.3.6.  примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства геометријских објеката 

M.A.3.4.1.  по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

M.A.3.5.2.  тумачи дијаграме и табеле 

M.A.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља међузависност 

величина 

 

Уџбеници за ученике и наставнике: 

Математика 8, уџбеник за осми разред, др Небојша Икодиновић, др Слађана Димитријевић 

Математика 8, збирка задатака за осми разред, др Бранислав Поповић, др Марија Станић, др Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зенија Каиџија, Весна Јовичић 

 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса,  развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности 

и потребе за одрживим развојем.  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

 

 

1. 

Јединство грађе 

и функције као 

основа живота 

26 

прикупи и анализира 

податке о животним 

циклусима почевши 

од оплођења; 

Ученик треба да буде 

оспособљен и 

мотивисан да схвати 

значај учења. 

улога и значај 

једра у 

метаболизму 

ћелије;  
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истражује особине 

живих бића према 

упутствима 

наставника и води 

рачуна о безбедности 

током рада; 

групише жива бића 

према њиховим 

заједничким 

особинама; 

поставља једноставне 

претпоставке; 

прикупља податке о 

варијабилности 

организама унутар 

једне врсте; 

идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на услове 

спољашње средине; 

користи доступну 

ИКТ и другу опрему 

у истраживању; 

идентификује 

трофички ниво 

организма у мрежи 

исхране; 

предлаже акције 

бриге о биљкама и 

животињама у 

непосредном 

окружењу, учествује 

у њима; 

идентификује 

елементе здравог 

начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања; 

 

 

 

 

Прати сопствени 

напредак и усмерава 

учење у складу са 

намерама и циљем који 

има. 

уочава сличности 

и разлике у 

изгледу и 

понашању биљака 

и животиња; 

познаје основне 

животне процесе и 

њихову улогу у 

остваривању 

одговарајућег 

понашања 

јединке; 

разуме утицај 

човека на 

биосферу; 

разуме да се врста 

одржава 

репродукцијом, а 

да вишећелијски 

организми расту 

деобама и 

повећањем 

величине ћелија; 

познаје принципе 

вођења здравог 

живота и разуме 

значај поштовања 

ових принципа; 

популациона 

динамика; мреже 

исхране; 

разуме да 

организми 

функционишу као 

независне целине 

у сталној 

интеракцији са 

околином; 

здрави стилови 

живота; 

  

2. 
Човек и 

здравље 
9 

Спознаје везу између 

квалитета животне 

средине и квалитета 

свог живота. 

3. 

Порекло и 

разноврсност 

живог света 

 

7 

Презентује и чува 

податке у различитим 

форматима, укључујући 

и ИКТ. 

4. 
Наслеђивање и 

еволуција 

 

7 

Бира стил живота и 

навике имајући на уму 

добре стране и ризике 

тог избора. 

5. 
Живот у 

екосистему 

 

19 

Спреман је да учествује 

у самосталним и 

тимским пројектима. 

Препознаје проблем, 

рашчлањује проблемску 

ситуацију на делове и 

уочава везе и односе 

између њих у светлу 

претходно стечених 

знања у оквиру 

различитих предмета и 

ваншколског искуства. 

Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје место и 

улогу у групи или пару. 

Показује осетљивот за 

еко – културу и културу 

свакодневно живљења. 

Уме да саслуша 

излагање саговорника 

до краја и без упадица. 

Уме јасно да се изрази 

усмено и писано, у 

складу са потребама и 

карактеристикама 

ситуације. Промовише 

позитивне вредности 

друштва у различитим 

активностима. 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

слушање, писање, читање, закључивање, израда 

вежби, израда паноа, решавање укрштеница, 

учествовање у квизовима, одговарање на питања 

организатор и реализатор наставног процеса 

партнер у педагошкој и афективној 

комуникацији мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика 

прати напредак ученика 

припрема вежбе 

изводи вежбе 

припрема укрштенице 

припрема квизове 

поставља питања 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Љиљана Златковић 

Циљ учења Хемије као природне и експерименталне науке је: да ученик развије систем основних хемијских знања 

и вештина за правилно руковање лабораторијским посуђем и прибором, да упозна особине супстанци и оспособи 

се за правилно руковање истим, да се оспособи за примену стечених знања и вештина, за решавање проблема у 

свакодневном животу и наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способност за сарадњу и тимски рад, одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани, пре свега, кроз: 

Општу предметну компетенцију наставе биологије која подразумева примену основних знања о 

биологији; 

Специфичну предметну компетенцију у биологији, уважавајући наведене захтеве стандарда основног, 

средњег и напредног нивоа у оквиру сваке наведене теме; 

Међупредметну компетенцију која омогућује развијање способности ученика за активно и 

конструктивно учешће у групи на реализацији заједничких пројеката; 

Организовање активне, стваралачке, проблемске и креативне наставе, уз одговарајуће стручне, 

обавештајне и логичке методе; 

Компаративни и аналитичко-синтетички приступ остварењу програмских садржаја; 

Оперативно планирање за сваки наставни час комбиновати различите облике рада (фронтални, 

групни, индивидуални, кооперативно учење, диференцирани рад, индивидуализација, тематско 

планирање, вршњачко подучавање, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака код куће, 

драматизација текстова), као и методе (монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, 

демонстрација, практичан рад, истраживачки рад, решавање проблема-хериустички приступ и др.) 

како би подстакли радозналост и  интересовање ученика; 

Прилагођавање динамике рада могућности ученика; 

Употребљавање расположивих наставних средства и материјала и увођење нових савремених 

средстава (видео-бим, паметна табла, електронски уџбеници); 

Коришћење искустава ученика стечених из других наставних области – корелација (музичка и 

ликовна култура, историја, географија, страни језици, вреска настава, грађанско васпитање...); 

Прецизним упутствима усмеравати рад ученика и подржавати их у самосталном истраживачком раду; 

Посвећивање потребне пажње ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у, као 

и ученицима који брзо и лако уче; 

Мотивисање ученика похвалама; 

Упућивање ученика да користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, речнике, 

правопис, интернет...); 

Израђивање наставних материјала заједно са ученицима. 

Развијање 1)  естетичке компетенције (развијање свести да се естетичка вредност не везује само и 

искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, идеолошке, емотивно-афективне и практичне 

садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања проблема  4); сарадње;  5)  дигиталне компетенције 

(оспособљава ученике да користе одређена средства из области информационо-комуникационих 

технологија (ИКТ)); 6)  одговорног учешћа у демократском друштву; 7)  компетенције за учење; 8) 

рада са подацима и информацијама; 9); одговорног односа према околини 10); одговорног односа 

према здрављу 11)  предузимљивости и оријентације ка предузетништву; 

Планирање и реализовање посете Ботаничкој башти, Бањичкој шуми, парковима, музејима. 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Остварити сараднички однос са ученицима у комуникацији. 

Континуирано  праћење и вредновање напредовања ученика остваривати у процесу наставе и учења, 

у оквиру одељења и индивидуално, уз вођење посебне, одговарајуће документације (портфолио 

ученика). 

Организовати иницијално тестирање; као и континуирано формативно оцењивање ученике. 

За оптималну активност ученика у самосталном раду користити диференциране задатке према 

предзнању и способностима ученика. 

Оцењивање у контексту повезаности наставе и учења мора садржавати фазе као што су: планирање, 

праћење тока наставе и учења, регистровање напредовања ученика, саопштавање повратних 

информација и вредновање реализованих активности. 

Континуирано праћење и вредновање властитог рада. 
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ИСХОДИ 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

-правилно рукује лабораторијским 

посуђем,прибором и супстанцама 

и показује одговоран однос према 

здрављу и животној средини 

-изводи експеримент према 

датом упуству,табеларно и 

графички приказује податке 

-наводи заступљеност метала и 

неметала,неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи 

-испита и опише 

хемијска својстваметала 

и неметала, 

објасни их на основу структуре и 

положаја у П.С.Е: 
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1. МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИ

ДИ 

-Метали у неживој и живој 

природи 

-Општа физичка и хемијска 

својства метала 

-Алкални и земноалкални 

метали 

-Гвожђе, 

бакар,алуминијум,олово и 

цинк,њихове легуре и 

практична примена Оксиди 

метала и 

хидроксиди,својва и 

примена 

-Демонстрациони огледи: 

Реакција Na, K,Mg i Ca са 

водом;реакција МgO и CaO 

са водом и испитивање 

својстава насталог раствора 

помоћу лакмус хартије; 

испитивање 

електропроводљивости 

раствора NaOH 

Лабораторијска вежба 1: 

-испитивање физичких 

својстава метала; реакција 

метала са киселинама 

Одговоран однос 

према околини. 

Комуникација 

- напише формуле и 

именује 

оксиде,киселине,базе и 

соли 

-испита,опише и објасни својства 

оксида,неорганских 

киселина,база и соли 

-препозна на основу формуле 

или назива једињење и повеже са 

својствима и практичном 

применом 

- напише и тумачи 

једначине хемијских 

реакција метала и 

неметала 
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2. НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ 

И 

КИСЕЛИ

НЕ 

-Неметали неживој и живој 

природи 

-Општа физичка и хемијска 

својства неметала 

Халогени елементи:сумпор, 

азот,фосфор и угњеник 

-Оксиди неметала и 

киселине,својства и примена 

Демострациони огледи: 

-добијање сумпор –диоксида и 

испитивање његових 

својстава 

-разблаживање 

концентроване сумпорне 

киселине 

-добијање угљен-диоксида и 

испитивање његових 

својстава 

-испитивање 

електропроводљивости 

дестиловане воде 

хлороводоничне киселине 

-доказивање базних 

својстава водених раствора 

амонијака 

Лабораторијска вежба 2: 

-испотивање физичких 

својстава 

неметала 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња у оквиру 

групе 
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Лабораторијска вежба 

-доказивање киселости 

неорганских киселина помоћу 

лакмус хартије. 

 

 

-препозна физичке и хемијске 

промене неорганских супстанци 

и представи хемијске промене 

хемијским једначинама 
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3. СОЛИ 

-Добијање соли 

-Формуле соли и називи 

-Дисоцијација соли 

-Физичка и хемијска 

својства соли 

-Примена соли 

-Демострациони огледи: 

-реакција неутрализације 

хлороводоничне киселине и 

раствора натријум- 

хидроксида 

-реакција између метала и 

киселина 

-хемијске реакције 

соли:калцијум-карбонат и 

хлороводоничне киселине 

-реакција гвожђе (III)- 

хлорида и натријум- 

хидроксид 

-раствор сребронитрата и 

натријум –хлорида 

Лабораторијска вежба 4: 

--добијање соли и испитивање 

растворњивости различитих 

соли у води; 

-добијање баријум- 

сулфата,доказивање угњен- 

диоксида и настајање 

калцијум-карбоната. 

Решавање 

проблема 

Комуникација 

 

-зна да уочи разлику у особинама 

органских и неорганских 

једињења 

-напише формуле и именује 

представнике класа 

органских једињења 

имајући у виду структурну 

изомерију 

2 

3. ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА И 

ЊИХОВА 

ОПШТА 

СВОЈСТВА 

-Својства атома угњеника и 

многобројност органских 

једињења 

-Функционалне групе и 

класе органских једињења 

Демострациони огледи: 

-упоређивање својстава 

органских и неорганских 

једињења 

-доказивање угњеника у 

органским једињењима 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

 

 

-разликује органске супстанце 

са аспекта чиста супстанца и 

смеша,величина 

молекула,структура,порекло и 

то повезује сањиховом улогом и 

применом 

-испита,опише и објасни физичка 

и хемијска својства представника 

класа органских једињења и 

повеже са њиховом 
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5. 

УГЊОВОДОНИЦ

И 

-Подела угњоводоника 

-Номенклатура 

-Изомерија 

-Физичка 

својства 

угњоводоника 

-Хемијска 

својства 

угљоводоника 

-Полимери 

-Нафта и земни гас 

-Демострациони огледи; 

-испитивање 

Решавање 

проблема 
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практичном применом растворњивости и 

сагоревање n-хексана 

(медицинси бензин) 

-разликовање засићених и 

незасићених ацикличних 

угњоводоника (реакција са 

калијум-перманганатом) 

Вежба 5:_Саставњање 

модела молекула 

угњоводонока,писање 

структурних формула и 

именовање угњоводоника 

 

-објасни и хемијским 

једначинама представи хемијске 

промене карактеристичне за 

поједине класе органских 

једињења 
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6. ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

СА 

КИСЕОНИКО

М 

-Алкохоли- 

номенклатура,својства и 

примена 

-Карбоксилне киселине- 

номенклатура,својства и 

примена.Масне киселине. 

-Естри- 

номенклатура,својства и 

примена. 

Демострациони огледи: 

-добијање алкохола 

алкохолним 

врењем 

-доказивање киселости 

карбоксилних киселина 

-лабораторијско добијање и 

испитивање својстава етил- 

етаноат 

Лабораторијска вежба 6: 

-физичка и хемијска својства 

органских једињења 

сакисеоником, испитивања 

растворњивости алкохола и 

карбоксилних киселинаса 

различитим бројем атома 

угљеника у води и 

неполарним растварачима; 

реакција етанске и лимунске 

киселине са натријум- 

хидрогенкарбонатом. 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Сарадња у 

оквиру групе 

-опише физичка својства: 

агрегатно стање и 

растворљивост масти и 

уља,угљених 

хидрата,протеина и витамина 

-опише основу структуре 

молекула који чине масти и 

уња,угљене 

хидрате и протеине 

Објасни 

сапонификацију 

триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, н наведе 

производе хидролизе дисахарида 

и полисахарида и опише услове 

 

12 

7. БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНС

КА 

ЈЕДИЊЕ

ЊА 

-Масти и уља 

-Угљени хидрати 

у прегледу: 

Моносахариди (глукоза и 

фруктоза), дисахариди 

(сахароза и 

лактози),полисахариди 

(скроб и целулоза). 

-Аминокиселине. Протеини, 

Витамини. 

Демострациони огледи: 

сапонификација масти- 

сапуни. 

Лабобаторијска вежба 7: 

-испитивање растворљивости 

масти и уља,угљених хидрата 

Компентенција за 

целоживотно 

учење 

 

Комуникација и 

сарадња 
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под којима долази до денатурације 

ппотеина 

-наведе заступљеност у природи 

и улоге масти и уља, угљених 

хидрата,протеина и витамина у 

живим организмима и доведе их 

у везу са здрављем и правилном 

исхраном људи 

-изводе стехиометријска 

израчунавање и израчуна масену 

процентну заступљеност 

супстанци 

-рукује супстанцама и 

комерцијалним 

производима у складу са 

ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на 

амбалажи,придржава се правила 

о начину чувања производа и 

одлагању одпада. 

у води 

-доказивање скроба 

-денатурација протеина 

-наведе загађујуће супстанце 

ваздуха, воде и земљишта и 

опише њихов утицај на животну 

средину 

-критички процени последице 

људских активности које доводе 

до загађивања воде,земљишта и 

ватдуха 

-објасни значај 

планирања и решавања 

проблема заштите 

животне средине 
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8. ЗАШТИТА 

ЖИВОТН

Е 

СРЕДИН

Е И 

ЗЕЛНА ХЕМИЈА 

-Загађивачи,загађујуће 

супстанце и последице 

загађивања 

-Рециклажа 

-Зелена хемија 

Одговоран однос 

према околини 

Предузимљивост 

и орјентација ка 

предузетништву 

Компентенциј

а за 

целоживотно 

учење 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и 
остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ће ученик бити у стању да: учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама, које је градио 
и развијао током школске године учећи хемију. Они омогућавају да се циљ наставе 
хемије достигне у складу с предметним и међупредметним компетенцијама и 
стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су 
основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења 
хемије је тематски конципиран. За сваку област/тему предложени су садржаји, а ради 
лакшег планирања наставе предлаже се ори- јентациони број часова по темама. Главна 
карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода Хемије је настава усмерена 
на учење у школи, што значи да ученик треба да учи: 

- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из 
живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио из хемије и других 
предмета; 

- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и 
информација; постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем 
плана решавања задатог проблема; 

- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; 
повезивањем садржаја у нове целине; 

- критички: поређењем важности појединих чињеница и по- датака; 
смишљањем аргумената; 

- кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим уче- ницима; кроз 
дискусију и размену мишљења; уважавајући аргу- менте саговорника. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења. 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 
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информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака 
активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информа- ције 
(формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени 
напредак у остваривању исхода предмета. Тако, на пример, питања у вези с 
демонстрацијом огледа, ученичка запажања, објашњења и закључци, могу бити један 
од начина формативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид у то 
како они примају информације из огледа и издвајају битне, анализирају ситуације, 
повезују хемијске појмове и појмове формиране у настави других предмета у 
формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и променама супстанци. 
Таква пракса праћења напредовања ученика поставља их у позицију да повезују и 
примењују научне појмове у контекстима обухваћеним демонстрираним огледима, 
доприноси развоју концептуалног разумевања и критичког мишљења, и припрема 
ученике да на тај на-чин разматрају својства и промене супстанци с којима су у 
контакту у свакодневном животу. 

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања 
хемијских садржаја: макроскопски, честич- ни и симболички ниво. Питањима би 
требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне 
зашто се нешто десило и како се десило, повежу различите области са- држаја, 
препознају питања постављена на нови начин, извуку ко- рисне податке, али и да 
процењују шта нису разумели. Ученике би требало охрабривати да презентују, 
објашњавају и бране стра- тегије које користе у решавању проблема. Тиме се они 
подстичу да реструктуирају и организују садржај на нов начин, издвајају релевантан 
део садржаја за решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између 
компоненти, објашњавају како су решили проблем или трагају за различитим начинима 
решавања проблема. Улога наставника је да води питањима или сугестијама резонова- 
ње ученика, као и да пружа повратне информације. На основу резултата праћења и 
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења. 

Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим се 
обезбеђује стално праћење остваривања циља, исхода и стандарда постигнућа. Ученик 
се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. 
Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења, формативног и сумативног 
проверавања буду усаглашене према очекиваним исходима, и да се приликом 
оцењивања од ученика не очекује испуњавање захтева за које нису имали прилику да 
током наставе развију потребна знања и вештине. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе 
и учења, као и себе и сопстевени рад. Преиспитивање наставе према резултатима које 
постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену у методама 
наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним 
средствима, тако да се ученицима обезбеди напредовање ка бољим постигнућима. 

Kључни појмови: метали, неметали, оксиди, киселине, хидроксиди, соли, угљоводоници, адиција, супституција, 

полимери, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, масти и уља, угљени хидрати, протеини, загађујуће супстанце, 

рециклажа, зелена хемија. Корелација с другим предметима: математика, биологија, физика, техника и технологија. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА (68 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Игор Стаменковић, Валентина Марјановић 

 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран 

однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, 

стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; 

ЖИВОТНО И 

РАДНО  

Увод у 

електротехнику, 

рачунарство и 

Одговоран однос према 

околини 
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- анализира опасности од 

неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и 

познаје поступке пружања прве 

помоћи; 

- образложи важност енергетске 

ефикасности електричних 

уређаја у домаћинству; 

- повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике са сопственим 

интересовањима. 

ОКРУЖЕЊЕ мехатронику. 

Електрична 

инсталација 

опасност и мере 

заштите. 

Примена електричних апарата 

и уређаја у домаћинству, 

штедња енергије и енергетска 

ефикасност. 
Професије (занимања) у 
области електротехнике и 
мехатронике. 

 

Естетичка 

компетенција 

- упореди карактеристике 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

- разуме значај електричних и 

електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

- користи доступне 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе. 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на 

електропогон − врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 
Електрични и електронски 
уређаји у саобраћајним 
средствима. Основи 
телекомуникација. 

Одговоран однос према 

здрављу 

- класификује компоненте ИКТ 

уређаја према намени; 

- процени значај управљања 

процесима и уређајима помоћу 

ИКТ; 

- црта електричне шеме правилно 

користећи симболе;  

- користи софтвере за симулацију 

рада електричних кола; 

- састави електромеханички 

модел и управља њиме помоћу 

интерфејса. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ. Основни 

симболи у 

електротехници. 

Рачунарски софтвери за 

симулацију рада електричних 

кола. Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

Дигитална 

компетенција 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Комуникација 

- објасни систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије; 

- анализира значај коришћења 

обновљивих извора електричне 

енергије; 

- разликује елементе кућне 

електричне инсталације;  

- повеже електрично и/или 

електронско коло према задатој 

шеми;  

- користи мултиметар; 

- анализира карактеристике 

електричних машина и повезује 

их с њиховом употребом; 

- класификује електронске 

компоненте на основу намене; 

- аргументује значај рециклаже 

електронских компонената. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА 

Електроенергетски систем. 

Производња, трансформација и 

пренос електричне енергије. 

Обновљиви извори електричне 

енергије. 

Електроинста

лациони 

материјал и 

прибор. 

Кућне 

електричне 

инсталације. 
Састављање електричних кола 
Коришћење фазног испитивача 

и мерење електричних 

величина мултиметром. 
Електричне машине. 
Електротехнички 

апарати и уређаји у 

домаћинству. 

Основни 

електронике. 
Рециклажа електронских 
компоненти. 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговоран однос према 

околини 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Компетенција за учење. 

 

- самостално/тимски истражује и 

осмишљава пројекат; 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Моделовање 

електричних 

машина и 

Предузетништво 
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- креира документацију, развије и 

представи бизнис план 

производа; 

- састави производ према 

осмишљеном решењу; 

- састави једноставног школског 

робота и њиме управља уз 

примену вештачке 

интелигенције; 

- представи решење готовог 

производа/модела; 

 

• процењује свој рад и рад других 

и предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

уређаја. 

Огледи са 

електропанели

ма. 
Коришћење интерфејса за 
управљање помоћу рачунара. 
Израда једноставног школског 

робота сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 
Рад на пројекту: 
– израда производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Комуникација 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА 

Предмет Tехника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција 
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и 
технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о 
томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално 
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један 
од важних предуслова личног и професионалног развоја. Програм наставе и учења за осми 
разред оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју 
да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет Техника и технологија. 
Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет 
наставних тема: Животно и радно окружење, Саобраћај, Техничка и дигитална 
писменост, Ресурси и производња и Конструкторско моделовање 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. У 
процесу оцењивања потребно је узети у обзир све актив- ности ученика (уредност, 
систематичност, залагање, самоиниција- тивност, креативност и др). Вредновање 
активности, нарочито ако је тимски рад у пита- њу, потребно је обавити са групом тако 
да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 
понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 
 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да на- ставник са ученицима 
договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин 
ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га 
унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напре- довање у учењу. На основу 
резултата праћења и вредновања, зајед- но са ученицима треба планирати процес учења 
и бирати погодне стратегије учења. 

Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, роботика, предузимљивост и иницијатива. 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Снежана Ђокић, Жељко Анђић 

 

Циљ наставе Информатике и рачунарства је да ученик развијајући информатичку писменост изгради 

одговоран однос према техници, животном и радном окружењу, коришћењу технике, стекне бољи увид у 

сопствена професионална интересовања и поступа иницијативно. 

НАЗИВ ТЕМЕ И 

БРОЈ ЧАСОВА 

ИСХОДИ 

По завршеној 

области/теми ученик 

ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ШИФРЕ СТАНДАРДА Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа 

основни средњи напредни 

ИКТ 

10 

 

 

- унесе и мења податке 

у табели, 

- Радно окружење 

програма за табеларне 

прорачуне 

   
Разне врсте 

казивања, 

(препричавање
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- разликује типове 

података у ћелијама 

табеле, 

- сортира и филтрира 

податке по задатом 

критеријуму, 

- користи формуле за 

израчунавање 

статистика, 

- представи визуелно 

податке на 

одговарајући начин, 

- примени основне 

функције 

форматирања табеле, 

сачува је у пдф 

формату и одштампа, 

- приступи дељеном 

документу, 

коментарише и врши 

измене унутар 

дељеног документа. 

- Креирање радне табеле 

и унос података 

- Формуле и функције 

- Примена формула за 

израчунавање 

статистика 

- Сортирање и 

филтрирање података 

- Груписање података и 

израчунавање 

статистика по групама 

- Визуелизација 

података - израда 

графикона 

- Форматирање табеле и 

припрема за штампу 

- Рачунарство у облаку - 

дељене табеле 

,одговарање на 

питања, 

причање, 

разговор у 

свакодневном 

животу...). 

Писмена 

провера знања 

у облику 

кратких 

петнаестомину

-тних тестова. 

Усмена 

провера. 

Практичан рад. 

Дигитална 

писменост 

 

2 

- разуме на које све 

начине делимо личлне 

податке приликом 

коришћења интернета, 

- разуме потенцијалне 

ризике дељења 

података путем 

интернета, 

- разуме везу између 

ризика на интернету и 

кршења права, 

- објасни појам 

отворени подаци, 

- успостави везу 

између отварања 

података и стварања 

услова за развој 

иновација и 

привредних грана за 

које су доступни 

отворени подаци. 

- Заштита личних 

податка 

- Права детета у 

дигиталном добу 

- Отворени подаци 

 

   

Рачунарство  

 

12 

 

- унесе серију, низ 

података, 

- изврши једноставне 

анализе низа података, 

- графички представи 

низове података, 

- унесе табеларне 

податке или их учита 

из локалних датотека 

и сними их, 

- изврши основне 

анализе и обраде 

табеларних података, 

- изврши анализе које 

укључују статистике 

по групама. 

- Програмски језици и 

окружења погодни за 

анализу и обраду 

података 

- Унос података у 

једнодимензионе низове 

- Једноставне анализе 

низова података помоћу 

библиотечких функција 

- Графичко 

представљање низова 

података 

- Унос и представљање 

табеларно записаних 

података 

- Анализе  табеларно 

записаних података 
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- Обраде  табеларно 

записаних података 

- Груписање података 

- Одређивање 

статистика за сваку 

групу 

Пројектни 

задатак 

10 

- сарађује са осталим 

члановима групе у 

свим фазама 

пројектног задатка, 

- сараднички осмисли 

и спроведе фазе 

пројектног задатка, 

- самовреднује своју 

улогу у оквиру 

пројектног задатка 

тима, 

- креира рачунарске 

програме који 

доприносе решавању 

пројектног задатка, 

- поставља резултат 

свог рада на интернет 

ради дељења са 

другима уз помоћ 

наставника, 

- вреднује своју улогу 

у групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је 

био задужен. 

Онлајн упитник 

 

Отворени подаци 

 

Инфографик 

 

Управљање дигиталним 

уређајима 

 

Фазе пројектног задатка 

од израде плана до 

представљања решења 

 

Израда пројектног 

задатка у корелацији са 

другим предметима 

 

Вредновање резултата 

пројектног задатка 

    

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Самостално раде на рачунару; слушају, изводе 

вежбе, сарађују међусобно, постављају питања, 

проналазе нове начине извршавања команди. 

Прати излагања и упутства наставника. Усваја 

знања о ИКТ уређајима као и онима који нас 

окружују, добробитима која доносе, начину рада, 

могућим опасностима, усваја знања о програмима 

за обраду слика и текста, за израду ММ 

презентација,и примењује их у настави и ван ње. 

Усваја знања о орг.података на рачунару, 

типовима података, чувању и преношењу на спољ. 

меморије. Усваја знања о употреби ИКТ уређаја на 

безбедан и сигуран начин, приступа интернету и 

самостално га претражује тражећии информације 

које преузима на свој уређај. Усваја знања о 

заштити приватности и својих података. Стиче 

знања о ризику зависности од технологије и 

заштити личног здравља. Усваја знања о 

скуповним операцијама, ознакама, логичком 

смислу речи И “ИЛИ“ „НЕ“ „СВАКИ“ „НЕКИ“ 

израза АКО...ОНДА“. Усваја знања о 

алгоритмима аритметике, редоследу корака 

алгоритма у решавању једноставних проблема, 

програмским структурама. Примењује научено за 

креирање једноставних програма у визуелном 

окружењу. Проналажи и отклања грешке. Прати 

Организатор и реализатор наставног процеса, 

демонстрира, помаже ученицима у извршавању 

задатака, мотивише, подржава и развија 

интересовања ученика, контролише усвојена 

знања. Да би сви ученици остварили предвиђене 

исходе, потребно jе да наставник упозна 

специфичности начина учења своjих ученика и 

према њима планира и прилагођава наставне 

активности. Наставник треба да осмисли 

активности тако да укључуjу практичан рад уз 

примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаjа 

из других тема унутар самог предмета, као и са 

другим предметима. Пожељно jе да планиране 

активности ученика на часу прати сажето и jасно 

упутство за реализациjу задатка, уз евентуалну 

претходну демонстрациjу поступка од стране 

наставника. Оставити простор за ученичку 

инициjативу и креативност – кроз дискусиjу са 

ученицима одабирати адекватне алате, концепте и 

стратегиjе за реализациjу одређених активности. 

У току реализациjе планираних активности 

радити на успостављању и неговању навика и 

понашања као што су поступност, аналитичност, 

истраjност, самосталност у раду, али и спремност 

на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 
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излагање и упутства наставника. Примењује 

стечена знања, бира технике и алате у складу са 

фазама прој. задатка. Усваја знања о значају 

тимског рада. 

ОСТВАРИВАЊЕ 

НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у дру- гом циклусу основног образовања и 

васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су 

јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку процеса 

учења. Наставни про- грам предмета информатика и рачунарство се састоји из три те- матске целине: 

Информационо-комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. Да би сви 

ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења 

својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне активности. На- ставник треба да 

осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих 

садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности ученика на часу прати сажето и ја- сно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну 

претходну де- монстрацију поступка од стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу 

и креативност − кроз дискусију саученици- ма одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за 

реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању 

и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, 

али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 

ПРЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на 
достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити 
ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање 
активности, нарочито ако је тимски рад у пита- њу, се може обавити са групом тако да се од сваког 
члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 
оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви 
могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 
треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање 
у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес 
учења и бирати погодне стратегије учења. У процесу оцењивања добро је користити портфолио 
(електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и 
прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потр- 
фолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче 
развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, 
подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 
постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума 
за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики 
број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критер јума 
оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење 
Блумове таксономије. 
 
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове 
знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, 
а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад 
год је могуће, препу- стити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања 
и вештина. Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и 
јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је 
да наставник резултате вредно- вања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 
тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да 
би могао да види колико су те промене ефикасне. 

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, 
планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог 
предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, 
а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. 

Међупредметна  корелација: Математика, Техника и технологија, Ликовна култура, Енглески језик, Српски језик. 

Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација података, дељене табеле, 

лични подаци, отворени подаци, инфографик. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (102 часова) 
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РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Бојан Герзина, Иван Савовић 

 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са 

осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, 

навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

Општи опeративни задаци:  

- стварањe разноврснихмогућностида кроз различитe садржајe иобликe радатоком наставe физичког 

васпитањасврха, циљeви изадаци образовања, као ициљeви наставe физичког васпитања буду у пуној мeри 

рeализовани; 

- подстицањe раста, развоја учeника и утицањe на правилно држањe тeла; 

- развој и усавршавањe моторичких способности; 

- стицањe моторичких умeња која су као садржаји утврђeни програмом физичкогваспитања и стицањe 

тeоријских знања нeопходних за њихово усвајањe; 

- усвајањe знања ради разумeвања значаја и суштинe физичког васпитања, дeфинисаног циљeм овог 

васпитно-образовног подручја; 

- формирањe морално-вољних квалитeта личности; 

- оспособљавањe учeника да стeчeна умeња, знања  и навикe користe у свакоднeвним условима живота и 

рада; 

- стицањe и развијањe свeсти о потрeбиздравља, чувања здравља изаштити природe ичовeковe срeдинe.  

 

Посeбни опeративни задаци: 

 

- развој основних моторичких способности, првeнствeно брзинe и координацијe; 

- стицањe и усавршавањe моторичких умeња  и навика прeдвиђeних програмомфизичког васпитања; 

- примeна стeчeних знања, умeња и навика у сложeнијим условима (кроз игру, такмичeњe и сл.); 

- задовољавањe социјалних потрeба за потврђивањeм, групним поистовeћивањeм и сл; 

- eстeтско изражавањe покрeтом и крeтањима и доживљавањe eстeтских врeдности;  

- усвајањe eтичких врeдности и подстицањe вољних особина учeника. 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
БРОЈ ЧАСОВА 

ИСХОДИ 

по завршеној 

теми/области ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 
ЕВАЛУАЦИЈА 

АТЛЕТИКА 

 (+ мерења) 
14 

примени комплексе 

простих и 

општеприпремних вежби 

одговарајућег обима и 

интензитета у 

самосталном вежбању; 

– сврсисходно користи 

научене вежбе у спорту, 

рекреацији и различитим 

ситуацијама; 

– упоређује и анализира 

сопствене резултате 

са тестирања уз помоћ 

наставника са 

- Техника брзог и штафетног 

трчања (4 х 60 м). 

- Извођење технике 

примопредаје штафетне 

палице у месту, ходању, 

трчању. 

- Техника увинућа - 

усавршавање. 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање 

иницијалних и 
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вредностима за свој 

узраст; 

– примени достигнути 

ниво усвојене технике 

кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу; 

– примени атлетске 

дисциплине у складу са 

правилима; 

– развија своје моторичке 

способности 

применом вежбања из 

атлетике; 

- Леђна техника (под условом 

да постоји одговарајуће 

доскочиште). 

- Увежбавање технике скока у 

даљ из места. 

- Бацање кугле (ученици 4 кг, 

ученице 3 кг). 

Извођење технике бацања 

кугле. 

контролних 

мерења 

ВЕЖБЕ НА 

СПРАВАМА И 

ТЛУ ( + 

полигони ) 

14 

-одржава равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

– примени вежбања из 

гимнастике за развој 

моторичких способности; 

-схвати вредност 

спортске гимнастике за 

сопствени развој 

Тло (ученици и ученице): 

1) Поновити вежбе и 

комбинације из шестог 

разреда 

2) став на шакама (став у 

упору) 

3) мост из лежања на леђима 

(ученици и ученице) и мост 

заклоном и усклон 

(ученице) 

4) предножењем премет 

странце упором са окретом 

за 180o до става на једној 

нози, другом заножити. 

Саставити комбинацију вежби 

из акробатике и ритмике 

(различити начини ходања и 

трчања, плесни кораци, поскоци 

и скокови, окрети на две и једној 

нози, равнотеже, замаси и 

таласи). 

Прескок (ученици и ученице): 

1) Поновити садржаје 

прескока из шестог разреда 

2) коњ у ширину висине 110cm 

(уз квалитетну даску висина 

коња 120cm): згрчка и 

разношка – усавршавање 

прве и друге фазе лета 

Греда (ученице): 

1) Поновити вежбе и 

комбинације из шестог 

разреда; 2) комбинација 

вежби (чеоно према греди): 

из места или залетом наскок 

у упор одножно, окрет за 900 

упор клечећи на одножној 

нози, заножити слободном 

ногом (вага у упору 

клечећем – „мала 

вага“);клек и спојено 

искораком заножење 

усправ, одручити; лагано 

трчање на прстима, ходање 

докорацима; скок суножним 

одскоком и доскоком на 

једну ногу; саскок 

 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање 

иницијалних и 

контролних 

мерења 

-праћење 

појединачног 

напретка ученика у 

извођењу 

елемената технике 
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пруженим телом чеоно или 

са окретом за 900 

ОДБОЈКА 20 

-изведе елементе 

одбојкашке технике; 

– примени основна 

правила одбојке; 

– користи елементе 

технике у игри; 

– примени основне 

тактичке елементе 

спортских игара; 

– учествује на 

такмичењима између 

одељења; 

Одигравање лопте прстима 

- Основни положај тела, руку и 

шака при одигравању лопте 

прстима. 

- Игра преко мреже у три 

контакта – прстима. 

Одигравање лопте „чекићем“. 

- Основни положај тела, руку и 

шака при одигравању лопте „ 

чекићем“. 

- Игра преко мреже у три 

контакта – прстима и 

„чекићем“. 

 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање  

   

Сервис: 

иницијалних и  
 

  

  

   

Школски сервис 

- Основни положај тела, руку и 

шака при извођењу доњег 

сервиса. 

- Игра преко мреже у три 

контакта – прстима и 

„чекићем“, с тим што 

надигравање почиње доњим 

сервисом. 

Смечирање: 

- Ударац по лопти за извођење 

смеча без мреже. 

- Ударац по лопти за извођење 

смеча на мрежи, али без скока. 

- Залет и наскок за смеч. 

- Техника смеча у целини. 

Блокирање: 

- Основни положај тела, руку и 

шака при извођењу блокирања. 

- Учење корака у припремној 

фази блокирања (докорак, 

прекорак, укрштени корак и 

трчање поред мреже). 

- Контакт шаке и лопте. 

- Јединачни  блок. 

- Групни блок (двојни и тројни). 

- Игра преко мреже у три 

контакта – уз примену свих 

елемената 

контролних 

мерења 

-праћење 

појединачног 

напретка ученика у 

извођењу 

елемената технике 
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ФУТСАЛ 10 

-Правилно се понаша на 

вежбалиштима као и на 

спортским 

манифестацијама 

-изведе елементе 

технике 

-примени основна 

правила 

-користи елементе 

футсала у игри 

-примени основне 

елементе тактике у 

одбрани и нападу 

-учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

-Вежбе за развој координације 

кретања ( кретање напред, у 

назад, бочна кретања, цик-цак 

кретања 

-додавање дугих и кратких 

лопти 

-додаванје левом и десном 

ногом , унутрашњим и 

спољашњим делом стопала 

-игра главом 

-тактика у одбрани и нападу 

- међуразредно такмичење са 

применом основних правила 

-посета фудбалској утакмици и 

тренинзима. 

 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање 

иницијалних и 

контролних 

мерења 

-праћење 

појединачног 

напретка ученика у 

извођењу 

елемената 

     технике 

РУКОМЕТ 20 

-Правилно се понаша на 

вежбалиштима као и на 

спортским 

манифестацијама 

-изведе елементе 

рукометне технике 

-примени основна 

правила рукомета 

-користи елементе 

рукомета у игри 

-примени основне 

елементе тактике у 

одбрани и нападу 

-учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изводи основни став у 

нападу и одбрани у месту и 

кретању (у ширину, дубинска 

кретања, спречавања 

нападача у шутирању, 

пресецање лопте...)  руко-

вање лоптом  хватање и 

додавање у месту и кретању и 

у различитим ситуацијама 

игре; шутирање у месту и 

кретању и после различитих 

комбинација у игри, скок шут 

. 

- основи тактике у нападу 

(индивидуална - финте, 

дриблинг...) и одбрани 

(зонска, човек на човека),  

Игра 3:3, 4:4 и према спосо-

бностима ученика, 6:6 са 

основним правилима. 

- међуразредно такмичење са 

применом основних правила 

посета рукометној утакмици 

и тренинзима. 

 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање 

иницијалних и 

контролних 

мерења 

-праћење 

појединачног 

напретка ученика у 

извођењу 

елемената технике 

КОШАРКА 24 

-Правилно се понаша на 

вежбалиштима као и на 

спортским 

манифестацијама 

- кретање у ставу (паралелени, 

дијагонални) 

- окрети, пивотирање 

- скокови (из места, из залета) 

 

-посматрање 
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-изведе елементе 

кошаркашке технике 

-примени основна 

правила кошарке 

-користи елементе 

кошарке у игри 

-примени основне 

елементе тактике у 

одбрани и нападу 

-учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 

- доскок 

- двокорак 

- финтирање (без лопте, са 

лоптом) 

- вођење лопте, дриблинг 

- држање, хватање лопте 

- додавање лопте: са две руке, 

једном руком, из места, 

кретања, у скоку 

- шутирање: из места, из 

кретања, из скока, слободна 

бацања 

- вежбање финтирања 

- игра на два коша уз примену 

правила 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

-белешке 

-задовољство 

ученика на часу 

-упоређивање 

иницијалних и 

контролних 

мерења 

-праћење 

појединачног 

напретка ученика у 

извођењу 

елемената технике 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

Имплементирана 

кроз све 

наставне теме 

представљање 

неопходности одржавања 

личне хигијене у циљу 

превенције болести и 

очувања личног здравља; 

-ученици 

разумеју значај 

одржавања 

личне хигијене и  

  

 

    

  

   

хигијене свог 

непосредног 

окружења; 

  

 

Ова наставна област 

остварује се кроз све 

организационе облике 

рада у физичком и 

здравственом 

васпитању уз 

практичан рад и 

обухвата: формирање  

 

-посматрање 

-праћење 

ангажовања 

ученика 

  

 правилног односа  -белешке 
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-указивање на врсте 

намирница које постоје и 

врсте намирница које су 

неопходне за очување 

личног здравља и 

правилан раст и развој 

детета у адолесцентском 

узрасту; 

-представљање пирамиде 

правилне исхране; 

-упознавање ученика са 

примерима поремећаја у 

исхрани(гојазност, 

булимија, анорексија...) и 

њиховим последицама; 

-ученик може да осмисли 

свој јеловник у складу са 

правилима здраве и 

избалансиране исхране; 

- указивање ученицима на 

неопходност очувања 

менталне хигијене и 

менталног здравља; 

- упознати ученика са 

методама борбе против 

стреса и негативних 

утицаја 

околине(интернет, 

медији...) 

- ученик зна да је 

неопходно да заштити 

свој ментални систем и 

прихвата културне 

активности као метод 

борбе против лоших 

утицаја средине; 

- указивање на 

неопходност редовне, 

умерене физичке 

активности усклађене са 

физичком спремношћу, 

потенцијалима, 

могућностима и 

афинитетима; 

-ученик препознаје и 

прихвта предности које 

пружа бављење спортом и 

физичким активностима; 

- представљање 

најприсутнијих  и 

према физичком 

вежбању, здрављу и 

раду; развијање и 

неговање фер-плеја; 

препознавање 

негативних облика 

понашања у спорту и 

навијању; вредновање 

естетских вредности у 

физичком вежбању, 

рекреацији и спорту; 

развијање 

креативности у 

вежбању; очување 

животне средине, као и 

развијање и неговање 

здравствене културе 

ученика. Ради се на: 

неговању патриотских 

вредности (народне 

традиције и 

мултикултуралности); 

формирању правилног 

односа према 

различитостима, 

чувању материјалних 

добара, неговању 

друштвених вредности 

итд. Посебно 

планиране и 

осмишљене 

информације о 

вежбању и здрављу 

преносе се непосредно 

пре, током и након 

вежбања на часу. 

 

 

Достизањем исхода ове 

наставне области, ученици 

стичу знања, вештине, ставове и 

вредности о вежбању (основним 

појмовима о вежби, како се неко 

вежбање изводи и чему 

конкретна вежба и вежбање 

служи), физичком васпитању, 

спорту, рекреацији  

 

  

 најизраженијих болести; 
и   
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-указивање на методе 

превенције гојазности, 

дијабетеса, болести 

коштаног система, 

кардиоваскуларних 

обољења, дерматолошких 

обољења(акне, 

бубуљице...) 

 

здрављу. 

 

-задовољство 

ученика на часу 

-схватање 

важности 

здравственог 

васпитања и 

његова практична 

примена 

 

 

За предмет физичко васпитање образовни стандарди су дефинисани за три области: Оспособљеност у вештинама, Знања 

о физичком вежбању и физичком васпитању и Вредновање физичког вежбања и физичког васпитања од стране 

ученика.  

Оспособљеност у вештинама подразумева ниво савладаности садржаја програма Физичког васпитања: Спортске игре 

(кошарка, одбојка, рукомет, фудбал), Атлетика (трчање, скокови, бацање), Вежбе на справама и тлу (тло, прескок, греда), 

пливање и вежбе обликовања. 

Знања о физичком вежбању и физичком васпитању садрже: основне појмове о физичком вежбању и основним правилима 

вежбања, правила спортских игара и индивидуалних спортова, утицај физичког вежбања на личност, као и смисао физичког 

васпитања. 

Вредновање физичког вежбања и физичког васпитања од стране ученика односи се на: уверења, ставове, интересовања, 

тимски рад и самооактуализацију ученика у физичком вежбању и физичким активностима уопште и процесу физичког 

васпитања посебно. 

Стандардима нису обухваћени ученици са посебним потребама, као ни ученици који су делимично ослобођени појединих 

активности из здравствених разлога. У оба случаја наставник врши проверу стандарда у области оспособљеност у вештинама 

према могућностима ученика. 

Напомена: у нашем систему физичког васпитања значајно место заузима развој моторичких способности, али ова област није 

посебно обухваћена стандардима. За то би било неопходно извршити посебно истраживање на знатно већем узорку и уз 

предлог тестова од којих би се формирала национална батерија тестова. 

Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 

О
С

П
О

С
О

Б
Љ

Е
Н

О
С

Т
 У

 

В
Е

Ш
Т

И
Н

А
М

А
: 

в
еж

б
е 

о
б

л
и

к
о

в
ањ

а 

1.1.23. правилно изводи најмање 

један комплекс вежби 

обликовања и приказује вежбе за 

поједине делове тела 

1.1.24. зна утицај и значај вежби 

обликовања за организам, 

познаје поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију, и функцију 

појединих вежби у комплексу 

2.1.21. правилно изводи и 

показује више комплекса вежби 

обликовања без и са 

реквизитима 

2.1.22. зна принципе састављања 

комплекса вежби обликовања и 

дозирање оптерећења 

 

3.1.19. саставља, правилно изводи и 

показује сложене комплекса вежби 

обликовања без и са реквизитима 

3.1.20. зна да саставља комплексе 

вежби обликовања и дозира 

оптерећење 
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о

р
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к
е 

и
гр

е 1.1.1. игра спортску игру 

примењујући основну технику, 

неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање 

других 

1.1.2. зна функцију спортске 

игре, основне појмове, 

неопходна правила, основне 

принципе тренинга и пружа прву 

помоћ 

2.1.1. игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен 

сарадње са члановима екипе 

изражава сопствену личност уз 

поштовање других 

2.1.2 зна функцију и значај 

спортске игре, већи број 

правила, принципе и утицај 

тренинга 

3.1.1. игра спортску игру примењујући 

сложене елементе технике, 

испуњавајући тактичке задатке, 

учествује у организацији утакмице и 

суди на утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, систем 

такмичења, начин организовања 

утакмице и суди 
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1.1.3. правилно трчи варијантама 

технике трчања на кратке, 

средње и дуге стазе и мери 

резултат 

1.1.4. зна терминологију, значај 

трчања, основе тренинга и пружа 

прву помоћ 

1.1.5. зна правилно да скаче удаљ 

згрчном варијантом технике и 

мери дужину скока 

1.1.6. зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.7. зна правилно да скаче увис 

варијантом технике маказице 

1.1.8. зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.9. правилно баца куглу из 

места и мери дужину хица 

1.1.10. зна правила за такмичење, 

сигурносна правила, влада 

терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ 

2.1.3. правилно изводи 

варијанту технике штафетног 

трчања 

2.1.4. зна правилно да скаче 

удаљ варијантом технике 

увинуће 

2.1.5. зна правилно да скаче увис 

леђном варијантом технике 

2.1.6. правилно баца куглу 

леђном варијантом технике 

2.1.7. зна правила за такмичење 

2.1.8. учествује на такмичењу у 

једној атлетској дисциплини 

 

3.1.4. учествује на такмичењу у 

атлетском петобоју  

3.1.5. зна атлетска правила неопходна 

за учествовање на такмичењу у 

атлетском петобоју 
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1.1.11. ученик/ученица правилно 

изводи вежбе на тлу 

1.1.12. ученик/ученица правилно 

изводи прескоке 

1.1.13. ученик/ученица изводи 

вежбе и комбинације вежби на 

греди 

 

2.1.9. ученик/ученица правилно 

изводи вежбе и комбинације 

вежби на тлу 

2.1.10. ученик/ученица 

правилно изводи згрчку 

2.1.11. ученица правилно изводи 

вежбе и комбинације вежби на 

греди 

 

3.1.6. ученик/ученица правилно 

изводи вежбе и комбинацију вежби на 

тлу 

3.1.7. ученик/ученица правилно 

изводи згрчку и разношку са 

изразитијим фазама лета 

3.1.8. ученица правилно изводи вежбе 

и комбинацију вежби на греди 
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а 1.1.20. правилно изводи основне 

вежбе из ритмичке гимнастике 

1.1.21. зна називе вежби и основе 

тренинга, пружа прву помоћ 

 

2.1.19. правилно изводи вежбу 

са реквизитима 

 

3.1.17. правилно изводи самостални 

састав без и са реквизитим a из 

ритмичке гимнастике и учествује на 

такмичењу 
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1.1.22. плива и поштује правила 

самоспасавања и безбедности 

око и у воденој средини 

 

2.1.20. плива једном од техника 

спортског пливања, поседује 

вештину самопомоћи у води и 

безбедног понашања у и око 

водене средине 

3.1.18. зна да плива две технике 

спортског пливања и такмичи се 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Ивана Анђелковић, Сања Петровић 

 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштвапостане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман 

да активно делује у заједници. 

 

ИСХОДИ 

По завршеткуразреда ученик ћебити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– изрази осећај љубави и поноса према својој 

домовини на начин који никога не угрожава; 

– образложи зашто су понашања која се могу 

описати као ксенофобија, расизам, 

антисемитизам, антициганизам облици 

дискриминације и кршења људских права; 

– наведе примере повезаности различитих 

култура у једној заједници и образложи 

потребу интеркултуралног дијалога за 

квалитетан живот свих чланова те заједнице; 

– покаже интересовање за упознавање 

различитих култура; 

– наведе права која националне мањине у 

Србији по Уставу имају; 

– разликује појмове пол и род и препознаје 

родне стереотипе; 

– уочава у рекламама, филмовима, књигама, 

изрекама, стриповимаи другим 

продуктимакултуре на који начин се преносе 

родни 

обрасци; 

– указује на примере родне равноправности и 

неравноправности у ситуацијама из 

свакодневног живота; 

– дискутује о значају уважавања родне 

перспективе приликом доношења одлука 

значајних за једну заједницу; 

– наведе неколико привремених позитивних 

мера за постизањеродне равноправности и 

аргументе за њихову примену; 

– препозна у понашању особе карактеристике 

насилника и жртве; 

– наведе могуће начине реаговања у ситуацији 

сусрета са насилником; 

– наведе основне функције медија и 

образложи зашто је важно да постоје кодекс 

новинара и кодекс деца и медији; 

– образложи значај слободе медија за развој 

демократије; 

– у медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

(Заједница 

припадника 

различитих 

културних група) 

Припадност држави и нацији 

- Патриотизам – осећај љубави и поноса према 

домовини и свим њеним припадницима. 

- Начини изражавања патриотизма. 

Обесправљивање и угрожавање слободе људи. 

- Ксенофобија, расизам, антисемитизам, 

антициганизам. 

- Заједница различитих културних група 

- Културна разноликост у форми 

мултикултуралности и интеркултуралности. 

- Интеркултурни дијалог као средство развоја 

поштовања различитих култура и заједничког 

живота. 

- Припадници националних мањина у Србији – 

заштита права и слобода припадника националних 

мањина. 

ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО (Родна  

(не)равноправност) 

Пол и род 

- Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), 

насупрот разликама које друштво ствара (очекивања 

друштва од мушкараца и жена). 

- Преношење родних образаца. 

- Стереотипи и предрасудео роду. 

Родна перспектива 

- Укључивање родне перспективе приликом 

доношења одлука важних за једну заједницу 

(образовање, здравље, породица, 

запошљавање, спорт...). 

- Родна равноправност 

- Родна равноправност и једнаке могућности за све 

ради развоја друштва. Препреке родној 

равноправности. Одговорност државе, организација 

цивилног друштва и појединца у постизању родне 

равноправности. Привремене позитивне мере за 

постизање 

родне равноправности (квоте уписа на факултет, 

субвенције зазапошљањање...). 

Родно засновано насиље 

- Родне разлике као основа неравнотежемоћи. 

Злоупотреба моћи насилника. Карактеристике особе 

која врши насиље, која је 

изложена насиљу или која му сведочи. Мере заштите 

од родно заснованог насиља. 
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по различитим основама и критички их 

анализира; 

– препозна механизме манипулације медија и 

утицај медија на сопствено мишљење и 

деловање; 

– проналази и користи информације из 

различитих извора, критички их разматра и 

вреднује; 

– препозна пример злоупотребе деце у 

медијима; 

– у дискусији показује вештину активног 

слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван 

начин; 

– учествује у припреми, реализацији и 

евалуацији кратког филма, 

– учествује у избору садржаја и начина рада. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ (Медији) 

Медији 

- Врсте и функције медија. 

- Слобода медија и њихов допринос развоју 

демократије. 

- Медији као извор информација и дезинформација. 

Манипулације путем медија (одлагање 

информације, скретањ епажње, 

Побуђивање емоција, стварање осећаја кривице, 

неговање некултуре...). 

Медијска писменост 

- Способност разумевања, критичког и аналитичког 

усвајања медијских садржаја. 

Кодекс у медијима 

- Кодекс деца и медији. 

- Кодекс новинара. Притисци на новинаре као 

инструмент ограничавања слободе изражавања. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

(Вредности 

грађанског друштва) 

Снимање кратког филма о вредностима 

грађанског друштва 

- Избор теме и формулисање идеје. 

- Писање сценарија. 

- Подела задатака. 

- Снимање. 

- Монтажа. 

- Презентација. 

- Евалуација. 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

- Слободно изражавају мишљење и ставове 

- Разумевање и разматрање мера 

- Развијање вештине комуникације 

- Повезивање сопственог искуства са 

потребама локалне заједнице 

- Преглед и прикупљање информација 

- Дискусија 

- Симулација и играње улога 

- Мотивише ученике за рад 

- Организује наставу, планира садржаје и средства 

- Развија и одржава партнерску комуникацију 

- Подстиче интеракцију, пружа повратну 

информацију 

-Уважава и реагује на потребе групе и  појединаца 

-Дели одговорност, демократски управља разредом 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Рeализација програма сe заснива на коришћeњу интeрактивних и истраживачких мeтода рада. 

Интeрактивно учeњe подразумeва сложeн поступак који тeжи да имитира процeс сазнавања какав сe 

одвија у аутeнтичним животним околностима, и води јeдном цeловитом искуствeном доживљају, 

употрeбљивом и трајном. У интeрактивном процeсу учeња остварујe сe сарадња измeђу наставника 

и учeника, и то у облику зајeдничкe конструкцијe нових знања и у виду активности наставника и 

учeника којe су комплeмeнтарнe, односно којe сe допуњују. Код овог начина рада то сe постижe кроз 

планирано, вођeно и врeмeнски скраћeно пролажeњe кључних фаза оваквог учeња: 

- учeници сe најпрe уводe у контeкст тeмe којом жeлимо да сe бавимо; 

- крeира сe ситуација која свима омогућава да активно учeствују у истраживању и изналажeњу 

рeшeња за постављeни проблeм; 

- кроз дискусију сe размeњујe, објашњава, прeцизира и уобличујe искуство; 

- успоставља сe вeза са постојeћим знањима 

Учeникe јe потрeбно подeлити у малe раднe групe тако да у свакој од група будe заступљeно што 

вишe постојeћих различитости, јeр то омогућава да дођe до продуктивног сазнајног конфликта и да 

сe испољи комлeмeнтарност сазнања као услов за унапрeђeњe знања цeлe групe. Тимски рад јe 

посeбан облик рада у малим групама чија јe спeцифичност подeла улога мeђу члановима тима, тако 

да свако обавља само одрeђeни вид активности, а сви зајeдно доприносe рeшeњу проблeма на комe 

тим ради. 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Остварити сараднички однос са ученицима у комуникацији. 

Континуирано  праћење и вредновање напредовања ученика  

За оптималну активност ученика у самосталном раду користити диференциране задатке према 

предзнању и способностима ученика. 

Континуирано праћење и вредновање властитог рада. 

Кључни појмови садржаја: патриотизам, ксенофобија, интеркултуралност, медији, родна равноправност и родно засновано 

насиље 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ВЕРСКА НАСТАВА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Небојша Грујић 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

(ХОРИЗОНТАЛНО И 

ВЕРТИКАЛНО 

СТАНДАРДИ 

Уводни час 1 Развијање 

отворености и 

односа према Богу, 

као и отворености 

према другим 

личностима, 

Развијање 

способности за 

постављање 

питања о целини  и 

најдубљем смислу 

постојања човека и 

света, људској 

слободи, животу у 

заједници, 

Развијање тежње 

ка одговорном 

обликовању 

заједничког 

живота са другим 

људима, 

Изграђивање 

способности за 

дубље разумевање 

и вредновање 

културе и 

цивилизације у 

којој живимо, 

Изграђивање 

свести и уверења 

да свет и живот 

имају вечни 

смисао, 

Уоче да у 

хришћанској 

онтологији нема 

сукоба и 

искључивости 

између једног и 

многих. 

 

 

 

Човек је икона 

Божија 
6  

Подвижничко-

евхаристијси 

етос 

7 

Географија – Природне 

одлике Србије 

Српски језик – Савиним 

стопама (Житије – 

Теодосије, Прича о 

Светом Сави) 

Света Литургија 10 

Ликовна култура – Знак, 

симбол, хералдика 

Српски језик – Усправна 

земља (Пилипенда Симо 

Матавуља) 

Историја – Краљевина 

Југославија између два 

светска рата 

Царство Божије 10 

Музичка култура – 

Химна Светом Сави 

(извођење и слушање 

музике) 

Географија – Верски 

туризам 

Техничко образовање – 

Облици енергије 

   

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Слободно изражава мишљење и ставове, слуша,  усваја, 

сазнаје, развија вештину комуникације, закључује, 

повезује сопствено искуство са тематиком, дискутује, 

израђује радове и паное, посецује верске институције 

 

 

 

Мотивише ученике за рад,информише, 

организује наставу, планира садржаје, 

средства и опрему,упућује на коришћење 

интернет страница, литературе,  развија и 

одржава партнерску комуникацију, 

координира,подстиче интеракцију, пружа 

повратне информације, уважава и реагује 
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на потребе групе и појединца, организује 

посете верским институцијама. 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Активна настава, читање, писање, разговор, истраживање, групни рад, рад у паровима, самостални 

рад, прикупљање информација путем различитих извора знања, израда паноа. 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Посматрање, праћење ангажовања ученика, усмено испитивање, белешке, домаћи задаци, знање, 

комуникацијa. 

 

НАПОМЕНА:                                                                                                                                                                                                                                                О 

Божићу и обичајима везаним за тај празник говориће се на 16. или 17. часу.                                                                                                                                                                                                   

Празновање школске славе Свети Сава може се организовати на 20-ом часу, а методску јединицу са тог часа обрадити на 19-

ом часу. У зависности од  датума празновања, о Васкрсу (и изложби поводом празника) биће говора од 26. до 32. методске 

јединице.                    

           

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

Одлазак у Цркву на Литургију (недеља, Велики празници) 

 

Хуманитарне активности 

Организовање изложби ученичких радова поводом празника Божића и Васкрса и поводом школске славе Светог Саве                                      

Излети у природи, посете манастирима, музејима, изложбама. 

 

ЛИТЕРАТУРА:                                                                                                                                                                                                        За 

школску 2017/2018 годину нема одобреног уџбеника за часове верске наставе. Помоћна литература је часопис Светосавско 

звонце (одобрење Мин. Просвете 07/2.01/031-614-204/13) 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Александар Крстић 

 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

 

Ред. бр. Област/Тема/Модул 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди Исходи 

1. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

− доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 
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комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

 

 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.6. 

на конкретним 

примерима; 

− изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном 

и европском, на основу 

датих примера; 

− уочава везу између 

развоја српске 

државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

− сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

− наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова појединаца 

и група насталих у новом 

веку; 

2. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.1.1. 

− повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

− пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

− анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

− уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и 

појава на основу 

поређења  извора 

различитог порекла; 

3. Хладни рат и СФРЈ 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.1.1. 

− упоређује, анализира и 

уочава разлике између 

својих и ставова других; 

− раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији; 

− препознаје смисао и 

сврху неговања сећања на 

важне личности и 

догађаје из историје 

државе и друштва; 

- идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и спровођењу -

заједничких школских 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  

 

Назив слободних наставних активности: Цртање, сликање и вајање 

Разред: осми 

Наставник: Сунчица Антић 

 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и 

деловање, у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ ИСХОДИ 

ПРОГРАМСКИ 

/ПРЕДМЕТНИ 

САДРЖАЈИ 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ (6+2) 

- развијање способности ученика за опажање 

квалитета свих ликовних елемената; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу 

реализације садржаја користе различите технике и 

средства и да упознају њихова визуелна и ликовна 

својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и 

повезивање опажених информација као основе за увођење 

у визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за естетске, ликовне и 

визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике 

за лепо писање; 

- подстицање интересовања, стварање и неговање потребе 

код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности 

боље разумеју природне законитости и 

1.1.1. Енформел.(2) 

2.1.1. Непосредно 

преношење 

динамичног тока 

мисли у 

одређеном 

временском 

интервалу 

3.1.1. Сликање, 

одговарајућа средства и 

материјали 

1.1.2. Ритмичко-

хармонијска 

композиција чистог 

односа боје и форме 

(2) 

2.1.2. Перцепција - 

аперцепција 

3.1.2. Цртање, 

сликање, 

вајање, 

одговарајућа 

средства и 

материјали 

1.1.3. Систем низања 

скупова тачака, 

линија, боја, облика и 

волумена према 

одређеној схеми (2) 

2.1.3. 

Комбинаторика 

унапред датог 

скупа 

геометријских 

бојених 

површина, 

пластичних 

елемената или 

линеатура 

3.1.3. Цртање, 

сликање, 

вајање, 

активности везаних за развој 

културе сећања. 
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одговарајућа 

средства и 

материјали 

1.1.4. Слободно 

компоновање - вежбање 

(2) 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА (4+2) 

1.2.1. Амблем, 

површинско обликовање 

(2) 

2.2.1. 

Перцепција и 

аперцепција 

3.2.1. Цртање, 

сликање, вајање, 

Одговарајућа 

средства и 

материјали 

 

 

 

друштвене појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног 

емоционалног става према вредностима израженим 

и у делима различитих подручја уметности; 

- развијање способности за препознавање основних 

својстава традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

- оспособе да опажају и представљају: слободне 

композиције, визуелне метафорике, контрасте, 

јединства и доминанте у простору, фантастике; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет 

производа, културу живота и слободног времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне 

1.2.2. Амблем, 

тродимензионално 

обликовање (2) 

2.2.2. Перцепција и 

аперцепција 

3.2.2. 

Цртање, 

сликање, 

вајање, 

одговарају

ћа средства 

и 

материјали 

1.2.3. Визуелна 

метафорика вежбање 

(2) 
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КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

(10+6) 

способности, припремају за ефикасно и савремено 

укључивање у рад, односно за различита занимања. 

1.3.1. Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору (10) 

2.3.1. Опажање и 

представљање 

3.3.1. 

Цртање, 

сликање, 

вајање, 

одговарају

ћа средства 

и 

материјали 

1.3.2. Контраст, 

јединство и 

доминанта у 

простору - вежбање 

(4) 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА (3+1) 

1.4.1. Реални облици 

у нереалним 

односима (2) 

2.4.1. 

Аперцепци

ја 

(замишљањ

а, 

подстицањ

е 

имагинациј

е) 

3.4.1. 

Цртање, 

сликање, 

вајање, 

одговарају

ћа средства 

и 

материјали 

1.4.2. Фотомонтажа 

(1) 

2.4.2. Перцепција и 

аперцепција 

3.4.2. Одговарајућа 

средства и 

материјали 

1.4.3. 

Слободно 

компонова

ње и 

фантастика 

- вежбање 

(1) 

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Назив слободних наставних активности: Хор и оркестар 

Разред: осми 

Наставник: Милица Анђелковић Коматина, Јелена Шкрњуг, Александра Раичевић, Радојка Игњатовић 

 

Циљ учења предмета је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко 

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

и култури свoгa и других нaрoдa. 

Наставна 

тема/област 

 

Исходи 
Активности 

наставника 
Активности ученика Корелација 

Начин праћења 

евалуација 

1.Музичко 

извођење 

 

− идентификује 

репрезентативне 

музичке примере 

-подстиче 

креативност и 

машту деце 

- слушају 

 

- бележе 

Српски 

језик 

 

1.допринос 

ученика за време 

групног рада, 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ (6+2) 

Концепција овог изборног предмета посебан нагласак ставља на подршку развоју 

даровитих ученика, који имају могућност да продубе знања у оним садржајима који 

се не могу реализовати у редовно- часовном систему. Програмски садржаји 

омогућавају препознавање и развој даровитости ученика, њихових индивидуалних 

способности и постепено увођење ученика у област професионалне 

оријентације. Наставни програм ликовне културе за осми разред подразумева 

постојање одређеног фонда знања који су ученици стицали од првог разреда и 

претпоставља да се његово пуно остварење постиже у корелацији са другим 

наставним предметима (српски језик, музичка култура, биологија, хемија, историја, 

физика, математика) и различитим ваннаставним активностима. Имајући у виду да је 

у питању завршни 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА (4+2) 

 

разред основног образовања и васпитања неопходно је извршити систематизацију 

наученог, као и припрему за избор одговарајуће стручне школе. 

Различитим (примереним) методама рада треба тумачити садржаје програма како би 

ученици поступно и спонтано усвајали нова знања. Имајући у виду образовни 

карактер садржаја предмета неопходно је на часовима сваку тематску јединицу 

илустровати карактеристичним ликовно-уметничким делом из различитих епоха. 

Методом демонстрације ученике наводити да уочавају, упоређују и разликују 

уметничка дела из различитих култура и периода. Имајући у виду рационално 

коришћење времена, уметничко наслеђе за осми разред треба обрадити кроз п У 

реализацији садржаја треба имати у виду да је за његову обраду предвиђено (оквирно) 

60% часова, док је за вежбање предвиђено 40%. 

Под обрадом се подразумева непосредна прва реализација тематске јединице. 

Под вежбањем се подразумева продубљивање исте тематске јединице у другом 

медијуму (други, нови материјали и технике, утврђивање, понављање, 

систематизација). На часовима вежбања, такође, треба вршити естетску анализу 

уметничких радова, естетско процењивања ученичких радова, вредновање и 

оцењивање. Неопходно је тежити откривању суштине ликовних појава путем 

селекције и апстраховања. Наставник наводи ученика да врши селекцију (одваја 

битно од небитног) како би размишљао у правцу квалитетног решавања ликовног 

задатка. Одвајање битног од небитног вишеструко је целисходно и из разлога 

рационалног коришћења времена школског часа. овезивање теорије обликовања са 

практичним радом. У програму ликовне културе за осми разред наставнику се нуде 

могућа решења којима се препоручује опажање и уочавање непоновљивости 

природе, као и природног и вештачког човековог окружења. Могућности учења по 

моделу из природе и путем уметничке рецепције је само једна од метода којима нас 

природа и уметничка дела уводе у облике откривања. Наставник прати конкурсе, 

смотре, такмичења, изложбе и друга јавна представљања, обавештава и мотивише 

ученике у правцу одређене ликовне активности и афирмише њихово стваралаштво. 

Подржава ученике у раду и формирању 

збирке радова (мапе), у време наставе води дневник и прати развој ученика. 

КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

(10+6) 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА (3+1) 
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Наставна 

тема/област 

 

Исходи 
Активности 

наставника 
Активности ученика Корелација 

Начин праћења 

евалуација 

 

2.Слушање 

музике 

 

 

3.Музичко 

стваралаштво 

најзначајнијих 

представника 

барока и 

класицизма; 

− идентификује 

елементе музике  

барока и 

класицизма  као 

инспирацију у 

музици савременог 

доба; 

− препознаје звучно и 

визуелно музичке 

инструменте 

− изводи музичке 

примере користећи 

глас, покрет и 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

групи; 

− користи музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких целина 

кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт;  

− комуницира у групи 

импрoвизуjући 

мање музичке 

целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

− учествује у 

креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја 

и пројеката; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорна реч, 

ликовна уметност); 

− учeствуje у 

шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

− примењује принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању;  

− понаша се у складу 

са правилима 

музичког бонтона у 

различитим 

 

- упознаје децу са 

различитим 

музичким 

садржајима према 

плану. 

 

-уводи децу у 

свет класичне 

музике кроз 

активно 

слушање/разумев

ање музике 

 

-подстиче 

разумевање 

повезаности 

сваремене музике 

са музиком 

прошлости 

 

-подстиче 

извођење 

(певање, 

свирање)  

Ученика 

 

-подстиче и води 

музичко 

стваралаштво 

путем модела 

 

-подстиче 

импровизовање 

музичке пратње 

на разним 

инструментима и 

импровизованим 

инструментима 

 

- прати, 

бележи,оцењује 

постигнућа 

 

-организује 

посету 

концертима 

 

-показује плесне 

кораке 

 

- импровизују 

музичке 

пратње 

 

- анализирају 

музичке 

примере 

 

- препознају 

репрезентати

вна дела 

 

- компонују 

нове 

мелодије 

 

- смишљају 

пригодне 

песме у 

време 

празника 

 

- изводе 

музику 

певањем/сви

рањем  

солистички и 

групно   

 

- осмишљавају 

кореографије 

 

- користе икт 

за 

истраживање 

и видео 

записе 

 

- учествују у 

осмишљавањ

у и 

релаизацији 

пројеката 

-уче познате плесове 

Енглески 

језик 

 

Историја 

 

Географија 

 

Математика 

 

Верска 

настава 

 

Ликовна 

култура 

2.израда 

креативних 

задатака на 

одређену тему,  

3.рад на пројекту 

(ученик даје 

решење за неки 

проблем и 

одговара на 

конкретне 

потребе), 

4. специфичне 

вештине. 

5.ангажовање,ко

оперативнотруд,

рад, залагање 
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Наставна 

тема/област 

 

Исходи 
Активности 

наставника 
Активности ученика Корелација 

Начин праћења 

евалуација 

музичким 

приликама; 

користи могућности 

ИКТ-а за самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво 

 

Начин и поступак остваривања активности:  

 

Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Оне могу бити из природних 

или друштвених наука, уметности и културе, технике, као и других области у складу са интересовањима ученика, просторним 

и људским ресурсима. Школа је у обавези да ученицима понуди листу од три слободне наставне активности, а ученик обавезно 

бира једну од њих и похађа током целе школске године. Слободне наставне активности реализују се по програму који припрема 

школа или по програмимa који су претходно донети као изборни. Сврха ових активности је оснаживање ученика да препознају 

своја интересовања и способности које су важне за професионални развој и доношење одлука за наставак школовања и зато 

ученици могу сваке године бирати различите слободне наставне активности. Наставу треба тако организовати да ученици 

имају што више могућности за активно учешће, за интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора 

информација и савремених средстава. 

 

Композије за певање и свирање: Државна химна; Химна Светом Сави; Школска химна; Народна музика; Наџњева се момче и 

девојче; Све тичице запјевале; Седи мома на пенџеру; Ти, једина; Трескавица коло; Шано, душо; Духовне песме; Божићу, наша 

радости; Исајија Србин – Алилуја; Помози нам, драги Боже; К. Станковић - Многаја љета; Тропар за Божић; Тропар; Светом 

Сави; С. Мокрањац - одломак из литургије, Буди имја; Староградске песме; Ајде, Като, ајде, злато; Небо је тако ведро; Што се 

боре мисли моје; Ој, јесенске дуге ноћи; У тем Сомбору; Песме из балканских ратова и светског рата; Капетан; Коча путује; 

Креће се лађа француска; Тамо далеко; Канони; М. Преторијус - Живела музика; М. Преторијус - Освану дан; Ј. Хајдн – 

Интервали; Песме које су компоновала деца; Избор песама награђених на фестивалу дечјег музичког стваралаштва; Песме 

националних мањина: Ak kojun (турска); Зека (мађарска); Мала птица (албанска); Родиле су трњине (русинска); Тодоро, 

Тодорке (бугарска); Црвена јабука (словачка); Чобанчић (румунска); Ђелем, ђелем (ромска); Забавна и филмска музика; Избор 

савремених популарних песама. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ДОМАЋИНСТВО 

РАЗРЕД: осми 

НАСТАВНИК: Весна Јовичић 

Циљ: Ученици треба да стекну нова знања о улози породице у формирању културе 

понашања,становања,исхране,одевања и рада,као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и 

вештине,усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу. Ученик 

треба да усвоји знања о коришћењу воде у домаћинству,о хемијској и микробиолошкој исправности воде,о 

правилном начину исхране. 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Наставна 

тема 

Број 

часова по 

наст.теми 

Редни 

број 

наставне 

јединице 

Наставна 

јединица 

Тип 

часа 

Међупредметне 

компетенције 

Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

I 

Средства 

за 

одржавањ

е личне 

хигијене и 

 

 

 

 

 

 

1.  

Вода у 

домаћинству.

Хемијска и 

биолошка 

исправност 

воде. Обрада 

Ученик треба да 

буде 

оспособљен и 

мотивисан да 

схвати значај 

учења. 

организатор 

и 

реализатор 

наставног 

процеса; 

партнер у 

слушање, 

писање, 

читање, 

закључивањ

е, израда 

вежби, 
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хигијене 

стана. 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Техничка и 

пијаћа 

вода.Природн

и ресурси 

воде. Обрада 

Прати 

сопствени 

напредак и 

усмерава учење 

у складу са 

намерама и 

циљем који 

има. 

педагошкој 

и 

афективној 

комуникаци

ји; 

мотивише, 

подржава и 

развија 

интересова

ње ученика; 

прати 

напредак 

ученика; 

припрема 

вежбе; 

изводи 

вежбе; 

припрема 

укрштенице

; припрема 

квизове; 

поставља 

питања; 

израда 

паноа, 

решавање 

укрштеница, 

учествовање 

у квизовима, 

одговарање 

на питања 
3.  

Квалитет 

воде.Мека и 

тврда вода. Обрада 

4.  

Средства за 

личну 

хигијену. Обрада 

5.  

Конвенциона

лне ознаке на 

средствима за 

личну 

хигијену и 

козметичким 

производима. Обрада 

6.  

Чување 

средстава за 

личну 

хигијену. Обрада 

7.  

Препознавањ

е ознака на 

средствима за 

личну 

хигијену и 

козметичким 

производима. Вежба 

8.  

Средства за 

одржавање 

хигијене 

стана,њихова 

употреба и 

чување Обрада 

9.  

Чување,прип

рема и 

одлагање 

лекова и 

санитетског 

материјала Обрада 

10.  
Планирање 

кућне апотеке Вежба 

11.  

Заштита 

метала,дрвета 

и зидних 

површина.Ве

зивна 

средства и 

начини 

спајања 

Обрада 

 

Спознаје везу 

између 

квалитета 

животне 

средине и 

квалитета свог 

живота. 

Презентује и 

чува податке у 

различитим 

форматима, 

укључујући и 

ИКТ. 

Бира стил 

живота и 

  

12.  

Врсте отпада 

и уклањања 

отпада.Мере 

заштите 

околине од 

опасних 

материја 

Обрада 
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13.  

Уклањање 

мрља са 

стакла,намеш

таја, 

текстила и 

металних 

предмета у 

домаћинству Вежба 

навике имајући 

на уму добре 

стране и ризике 

тог избора. 

14.  

Бојење и 

лакирање 

дрвених 

предмета 

 

вежба 

 

15.  

Биолошки 

важне 

супстанце и 

њихова улога 

у организму Обрада 

16.  

Намирнице 

биљног 

порекла Обрада 

17.  

Намирнице 

животињског 

порекла Обрада 

18.  
Вода-значај у 

исхрани Обрада 

19.  

Потребе за 

градивним,ен

ергетским и 

заштитно-

регулаторним 

састојцима 

хране Обрада 

20.  
Неправилна 

исхрана Обрада 

21.  

ГМО и 

еколошка 

храна Обрада 

22.  

Загађивање 

хране и 

заштита од 

загађивања Обрада 

23.  

Одлагање,чув

ање и 

конзервирање 

хране Обрада 

  

 

24.  

Припрема 

хране.Технич

ка и термичка 

обрада хране Обрада 

25.  

Очување 

хранљиве 

вредности 

хране Обрада 

   26. 

Хигијенски 

услови 

приликом 

припреме 

хране Обрада 
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II 
Исхрана 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

26.  

Машине и 

апарати за 

припрему и 

чување хране Обрада 

27.  

Култура 

понашања за 

трпезом и 

култура 

исхране Обрада 

28.  
Светске 

кухиње Обрада 

29.  

Састављање 

дневног 

јеловника Вежба 

30.  

Припрема 

хране у 

сировом 

стању Вежба 

31.  

Припремање 

млечних 

напитака Вежба 

32.  

Припремање 

премаза од 

млечних 

производа Вежба 

33.  

Аранжирање 

хране,стола и 

послуживање Вежба 
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Спреман је да 

учествује у 

самосталним и 

тимским 

пројектима. 

Препознаје 

проблем, 

рашчлањује 

проблемску 

ситуацију на 

делове и уочава 

везе и односе 

између њих у 

светлу претходно 

стечених знања у 

оквиру 

различитих 

предмета и 

ваншколског 

искуства. 

Поштује правила 

заједничког рада 

и препознаје своје 

место и улогу у 

групи или пару. 

Показује 

осетљивот за еко 

– културу и 

културу 

свакодневно 

живљења. Уме да 

саслуша излагање 

саговорника до 

краја и без 

упадица. Уме 

јасно да се изрази 

усмено и писано, 

у складу са 

потребама и 

карактеристикама 

ситуације. 

Промовише 

позитивне 

вредности 

друштва у 

различитим 

активностима. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (144 часа) 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зорица Лабовић, Александра Зорић, Томица Мојашевић, Марија Ђорђевић   

 

Школски програм рада допунске наставе из српског језика и књижевности приложен је уз редовну наставу.           

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (36 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Марија Бејатовић, Јелена Драговић, Ирена Миљковић 

 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

Ред. 

бр. 
Teма/област 

Број 

часова 

по 

теми 

Стандарди 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Начин 

остваривања 

принципа, 

циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа 

1. 

Медији, 

масмедији, 

друштвене 

мреже , 

интернет 

 

5 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5.  1.1.7. 

1.1.8. 1.1.10.  

1.1.11. 1.1.12. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1.  2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 

2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13.  2.1.15.  

2.1.19. 2.1.20.  

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3.  2.3.1. 

-организује и 

реализује 

наставни 

процес, 

-подстиче 

ученка/ученицу 

наразмишљање,

закључивање 

и 

развијањекрити

чног 

става 

-мотивише, 

подржава и 

развија 

интересовања 

ученикa/учениц

у 

-прегледа 

домаће задатке 

-уважава и 

реагује на 

потребе групе и 

појединца, 

-упућује на 

развијање 

одговорности 

- прати 

напредак 

ученика 

- припрема 

вежбе 

- изводи вежбе 

 

- слушање, 

писање, читање, 

закључивање, 

реаговање на 

команде 

наставника или 

са снимка, 

-рад у пару, у 

групи 

-повезивање 

звучног 

материјала са 

илустрацијом 

или текстом, 

повезивање 

наслова са 

текстом 

 

групни рад, 

кооперативно 

учење, 

диференциран

и рад , 

индивидуализа

ција, 

вршњачко 

подучавање, 

рад у 

паровима,  

самосталан рад 

, 

 

у току сваког 

часа, кроз све 

активности и 

фазе (знање, 

ангажовање, 

однос према 

раду); 

-кроз 

индивидуални 

рад; 

-кроз групни 

рад и 

комуникацију; 

-кроз усмене 

провере; 

-кроз 

евалуацију. 

 

2. 

Временско 

искуство и 

доживњај 

времена 

 

 

 

 

4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.   1.2.1. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 

3. 
Лични 

идентитет 4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18.  1.1.20. 
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1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4.  1.3.1.  

1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3.2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3.3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

- бира садржаје, 

методе и 

технике 

-

самовредновањ

е 

4. 

 

Ставови, 

вредности 

4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.  

1.1.20. . 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13. 

 

 

 

 

 

   

5. 
 

Осећања 4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.6.  

1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11.  

1.1.121.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 

1.1.17. 1.1.18.   

1.1.11.  1.1.12. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.2.1. 

2.2.2.. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 

2.1.243.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.53.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 

    

6. 

Истраживањ

а и наука 

 

4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  
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1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.2.1. 

2.2.22.3.1.  2.3.2 

7. 
Међуљудски 

односи 4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.1.7. 

1.1.8. 1.1.9. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3.2.1.14. 

2.1.6. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

3.1.26.3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 

3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 

    

8. 
Географске 

особености 4 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5.  1.1.7. 

1.1.81.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13.  

1.1.14. 1.1.15. 

1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  

1.3.1.  1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 

3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21 

 

 

 

   

9. 
Норме и 

вредности 
3 

1.1.1.  1.1.2.  

1.1.3. 1.1.4.  

1.1.5. 1.2.1. 

1.2.2. 1.2.3.  

1.3.1.  1.3.2. 

2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.12. 

2.1.13. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2.. 

3.2.1.3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4.3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА (36 часа) 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

НАСТАВНИК: Александар Крстић  

 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

Ред. бр. 

 
Област/Тема/Модул 

Међупредметне 

компетенције 
Стандарди Исходи 

1. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

 

 

ИС.1.1.2 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10 

ИС.1.2.1 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.3. 

− доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима; 

− изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном 

и европском, на основу 

датих примера; 

− уочава везу између 

развоја српске 

државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

− сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

− наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова појединаца 

и група насталих у новом 

веку; 

2. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

ИС.1.1.2 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10 

ИС.1.2.1 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.3. 

− повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

− пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

− анализира и процени 

ближе хронолошко 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Ивана Ђорђевић 

 

Циљ реализације допунске наставе из географије је да ученици уз помоћ наставника стекну основна знања из 

програмског садржаја за осми разред кроз пружање подршке у учењу и њихово оспособљавање за самостално 

стицање знања. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– одреди географски положај 

Србије; 

– анализира карактеристике граница и 

пограничних крајева Србије; 

– опише узроке и последице геотектонских 

процеса на територији Србије; 

– класификује облике рељефа на 

територији Србије и именује 

репрезентативне; 

– анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије; 

– класификује и описује својства водних 

објеката користећи карту Србије; 
– наводи начине коришћења вода Србије; 
– објашњава популациону динамику 

становништва Србије: кретање броја 

становника, природни прираштај и 

миграције; 

– објашњава утицај природних и 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. Географски положај 

Србије. 

Историјско-географски 

развој Србије. Симболи 

Србије. 
Границе и проблеми пограничних крајева. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф настао 

деловањем воде. Рељеф настао 

деловањем леда, ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и акумулативних 

процеса на човека. Климатски фактори и 

елементи. 

Климатске области 

у Србији. Подземне 

воде Србије. 

демократском 

друштву 

порекло извора на основу 

садржаја; 

− уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и 

појава на основу 

поређења  извора 

различитог порекла; 

3. Хладни рат и СФРЈ 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

ИС.1.1.2 

ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10 

ИС.1.2.1 

ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.3. 

− упоређује, анализира и 

уочава разлике између 

својих и ставова других; 

− раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији; 

− препознаје смисао и 

сврху неговања сећања на 

важне личности и 

догађаје из историје 

државе и друштва; 

- идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и спровођењу -

заједничких школских 

активности везаних за развој 

културе сећања. 
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друштвених фактора на настанак, развој и 

трансформацију насеља у нашој земљи; 

– препознаје ефекте производње и 

коришћења различитих извора енергије 

на квалитет животне средине; 

– описује репрезентативне објекте 

природне и културне баштине и означава 

их на карти; 

– објашњава утицај историјских и 

савремених миграција на размештај 

Срба у свету. 

Реке 

Србије. 

Језера 

Србије. 

Заштита вода и 

заштита од вода. 

Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и животињског 
света. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. Природно 

кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски проблеми и 

популациона политика. 

Прва насеља у 

Србији. Село и 

рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. Београд. 
Природни ресурси и привредни развој. 
Друштвени услови привредног развоја и 

промене у структури привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 

Индустрија и географски 

простор. 

Саобраћај и 

географски простор. 

Туризам и трговина. 
Делатности квартарног сектора. 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

Природна баштина 

Србије. Културна 

баштина Србије. 
Светска баштина под заштитом Унескоа у 
Србији. 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски 

положај завичаја. 

Природне 

карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − 

Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним 

државама. Срби у 

дијаспори. 

Кључни појмови садржаја: географски положај, границе и величина 
територије Србије, физичко-географске одлике Србије, друштвено-географске 
одлике Србије, природна и културна баштина Србије, географија завичаја, 
Срби у региону и дијаспори. 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
Набраја, препознаје, дефинише, идентификује, лоцира, објашњава, приказује 

на немој карти, разликује, анализира, класификује, издваја битно, резимира, 

износи мишљење, оријентише се на карти и у простору. 
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА Усмерава, сугерише, упућује на различите изворе информација, мотивише, 

проверава, оцењује. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Поред наваедених активности наставника и ученика, наставник треба да посвети пажњу ученицима који спорије напредују и 

ученицима који прате наставу по ИОП-у кроз њихово мотивисање похвалама. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата постигнућа 

ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање 

ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за 

континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напретка у 

остваривању исхода предмета.  

 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање 

на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања знања и 

умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. 

Препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност 

на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака...). 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Нада Јојић 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 

законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава 

у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу 

научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

Задаци наставе физике су: 

• стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, 

• развијање функционане писмености 

• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

• подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 
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• развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

• развијање логичког и апстрактног мишљења, 

• разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

• развијање способности за примену знања из физике, 

• уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине, 

• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, развијање свести о сопственим 

знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Циљеви:    

Ученик би требало да:  

• разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља...), 

• уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

• разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике, 

• зна основне карактеристике звука и светлости, 

• зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

• разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто, 

• примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

• зна услове за настанак струје и Омов закон, 

• прави разлику између температуре и топлоте, 

• уме да рукује мерним инструментима, користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке 

величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

(ХОРИЗОНТАЛНО И 

ВЕРТИКАЛНО) 

СТАНДАРДИ 
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ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

 

5 

– повезује физичке 

величине које описују 

осцилације и таласе; 

– описује карактеристике 

звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере 

одбијања и преламања 

светлости, тоталне 

рефлексије (огледала, 

сочива) и користи лупу и 

микроскоп; 

– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна 

и тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и 

ваздушних стубова; 

– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, 

функционисање ока и 

корекцију вида; 

– примењује превентивне 

мере заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу; 

– демонстрира узајамно 

деловање наелектрисаних 

тела и објасни од чега оно 

зависи; 

– прикаже и опише 

електрично поље, израчуна 

силу којом поље делује на 

наелектрисање и повеже 

електрични напон и јачину 

електричног поља; 

– објасни провођење струје 

кроз метале, течности и 

гасове и упореди 

отпорности металних 

проводника на основу 

њихових карактеристика; 

– наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје (ЕМS) и 

зна да их разврста ради 

рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да 

их повеже, изабере 

одговарајући опсег мерног 

инструмента и мери јачину 

струје и напон, одређује 

вредност отпорности редно 

и паралелно везаних 

отпорника и резултате 

прикаже табеларно и 

графички; 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, музичка 

кутура 

 

ФИ.1.1.1

. 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

 

ФИ.2.1.1

. 

ФИ.2.1.2

. 

ФИ.2.2.2

. 

ФИ.2.2.3

. 

ФИ.2.4.1

. 

ФИ.2.4.3

. 

ФИ.2.4.4

. 

ФИ.2.5.1

. 

ФИ.2.6.1

. 

ФИ.2.6.2

. 

ФИ 

2.6.3. 

ФИ.2.7.1

. 

ФИ.2.7.2

. 

ФИ.2.7.3

. 

 

 

ФИ.3.2.2

. 

ФИ.3.2.3

. 

ФИ.3.2.4

. 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2

. 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

8 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету 

. 

Математика   

(призма) новембар 

Географија, ликовна 

култура, биологија, 

хемија 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.4.3

. 

ФИ.2.4.4

. 

ФИ.2.6.1

. 

ФИ.2.6.3

. 

ФИ.2.7.1

. 

ФИ.2.7.2

. 

ФИ.2.7.3

. 

 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.2.6

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2

. 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

7 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.2.4.1

. 

ФИ.2.4.3

. 

ФИ.2.5.3

. 

ФИ.2.6.1

. 

фИ 

3.4.1. 
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– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно 

деловање два паралелна 

проводника са струјом, 

деловање магнетног поља 

на струјни проводник и 

принцип рада 

електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип рада 

компаса и природу 

Земљиног магнетног поља; 

– користи компас и 

апликације за паметне 

телефона за оријентацију у 

природи; 

– препозна основна 

својства наизменичне 

струје, израчуна потрошњу 

електричне енергије у 

домаћинству и да се 

придржава основних 

правила безбедности при 

коришћењу електричних 

уређаја у свакодневном 

животу; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области; 

– објасни структуру 

атомског језгра и нуклеарне 

силе; 

– опише радиоактивност, 

врсте зрачења, 

радиоактивне изотопе, 

познаје њихово дејство, 

примену и мере заштите; 

– разликује фисију и фузију 

и наводи могућности 

њихове примене 

 

ФИ.2.6.2

. 

ФИ 

2.6.3. 

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

11 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, биологија 

ФИ.1.3.1

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.3.1

. 

ФИ.2.3.2

. 

ФИ.2.3.3

. 

ФИ.2.3.4

. 

ФИ.2.3.5

. 

ФИ.2.3.6

. 

ФИ.2.4.1

. 

ФИ.2.4.3

. 

ФИ.2.4.4

. 

ФИ.2.5.2

. 

(ФИ.2.5.

3.) 

ФИ.2.6.1

. 

ФИ 

2.6.3. 

ФИ.2.7.1

. 

ФИ.2.7.2

. 

ФИ.2.7.3

. 

 

ФИ.3.3.1

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.2

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2 

 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

3 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Географија 

 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.3.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

 

 

ФИ.2.4.1

. 

ФИ.2.4.3

. 

ФИ.2.6.1

. 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

0 

Хемија, историја, 

биологија 
Нису дефинисани за ову област 

ФИЗИКA И 

САВРЕМЕНИ СВЕТ 

 

0 
 

Математика,  

техничко, биологија, 

хемија 

Нису дефинисани за ову област 

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 
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СТАНДАРДИ 

 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

Описује појаве, прати излагање, пита и 

одговара на питања, чита и анализира, 

решава рачунске задатке,  прати ток 

огледа, изводи једноставне огледе, 

изводи  закључке ,репродукује и 

описује законе, успоставља однос 

физичких величина, анализира и усваја 

нову физичку величину, повезује, 

примењује законе на нове ситуације, 

оспособљава се за самооцењивање. 

Планира, осмишљава, бира методе и средства, примере 

из свакодневног живота кроз које мотивише, подстиче и 

усмерава на размишљање и анализирање, али и на 

извођење закључака. Именује и описује основне и 

изведене физичке величине, успоставља узајамни однос, 

демонстрира, објашњава начин израде рачунских 

задатака. Дефинише нове појмове, формулише законе, 

прави мрежу појмова. Изводи оглед, ствара проблемску 

ситуацију, наводи на закључак уз инсистирање на 

изражавању аргументованог мишљења. Бира и задаје 

задатке различитих нивоа. Континуирано прати 

напредовање ученика. 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани, пре свега, кроз: 

Општу предметну компетенцију наставе физике. 

Специфичну предметну компетенцију, уважавајући наведене захтеве стандарда основног, средњег 

и напредног нивоа у оквиру сваке наведене теме; 

Организовање активне, стваралачкеи креативне наставе коришћењем примера из праксе и 

извођењем огледа . 

Оперативно планирање за сваки наставни час комбиновати различите облике рада (фронтални, 

индивидуални, диференцирани рад, са акцентом на индивидуализацији, самосталан рад ), као и 

методе (монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, демонстрација, решавање проблема-

хериустички приступ и др.) како би подстакли радозналост и  интересовање ученика;Од наставника 

се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања  у односу на одабрани исход, дефинише 

исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се 

исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе потребно више 

времена и више различитих активности. Да би се циљеви и исходи наставе и учења физике 

остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног 

процеса. Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 1. излагањем садржаја теме 

уз одговарајуће демонстрационе огледе; 2. решавањем квалитативних и квантитативних 

проблема као и проблем - ситуација; 3. лабораторијским вежбама; 4. домаћим задацима 5. 

коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, 

истраживачки задаци, вршњачко учење)  6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Прилагођавање динамике рада могућности ученика; 

Употребљавање расположивих наставних средства и материјала и увођење нових савремених 

средстава (паметна табла); 

Коришћење искустава ученика стечених из других наставних области – корелација ( математика , 

хемија , биологија , техничко, географија , историја музичка и ликовна култура, енглески језик ..); 

Посвећивање потребне пажње ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у; 

Мотивисање ученика похвалама; 

Развијање 1)  естетичке компетенције (развијање свести да се естетичка вредност не везује само и 

искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, идеолошке, емотивно-афективне и 

практичне садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања проблема  4); сарадње;  5)  дигиталне 

компетенције (оспособљава ученике да користе одређена средства из области информационо-

комуникационих технологија (ИКТ)); 6)  одговорног учешћа у демократском друштву; 7)  

компетенције за учење; 8) рада са подацима и информацијама; 9); одговорног односа према 

околини 10); одговорног односа према здрављу 11)  предузимљивости и оријентације ка 

предузетништву. 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Континуирано  праћење и вредновање напредовања ученика остваривати у процесу наставе и 

учења, уз вођење  одговарајуће документације користећи тематске провере знања (кроз контролне 

вежбе), усмене провере знања, као и континуирано формативно оцењивање ученикеузимајући у 

обзир учешће у  изради задатака као и активности у процесу наставе и учења. 

За оптималну активност ученика у самосталном раду користити диференциране задатке према 

предзнању и способностима ученика. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2645&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2671&courseid=7
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ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола 

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2748&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2754&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2683&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2665&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2783&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2762&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2675&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2648&courseid=7
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ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ : 

 

ФИЗИКА за 8. разред основне школе, Душан Поповић ,  Милена Богдановић ,  Александар Кандић , НОВИ ЛОГОС 
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ за 8. разред основне школе, Владимир Обрадовић, Гордана Настић , ШКОЛА ПЛУС 

 

ЛИТЕРТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ : 

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ И ОПТИКА, Властимир М. Вучић, Драгиша М. Ивановић 

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ за 8. разред, Катарина Стевановић 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Анка Миленковић, Татјана Васић, Жељко Анђић 

 

Циљеви:    

- помоћ ученицима који не прате редован наставни програм из математике с очекиваним успехом. За њих се 

организује помоћ у учењу и надокнађују знања како би стекли способности и вештине из одређених наставних 

садржаја. 

 - помоћ за све ученике с посебним образовним потребама  

 

Ред. бр. Teма/област 

Број 

часова 

по теми 

Стандарди 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Начин 

остваривања 

принципа, 

циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа 

1.  
Сличност 

троуглова 
3 МА.3.3.6. 

Планирање и 

припремање, 

организовање, 

реализовање, 

презентовање, 

избор садржаја, 

метода и техника, 

наставних 

објеката и  

средстава, израда 

дидактичког 

материјала, 

подстицање и  

усмеравање 

ученика, 

осмишљена  

помоћ  ученику, 

преношење 

информација, 

развијање  

индивидуалних  

способности  

ученика, 

Посматрање, 

слушање, 

анализа, 

синтеза, 

размењивање, 

критичко 

процењивање, 

заузимање 

става, 

повезивање са 

свакодневним 

животом, 

примењују, 

препознају 

Пружити 

ученицима 

потпору и 

помоћ у 

настојању да 

напредују 

Мотивиcати  

их 

различитим 

приступима.  

Укључити 

успешније 

ученике да 

помогну 

онима којима 

је помоћ 

потребна 

Усменим 

пропитивањем, 

разговором 

2.  
Тачка, права 

и раван 
3 МА.1.3.1. 

3.  

Линеаене 

једначине и 

неједначине 

са једном 

непoзнатом 

5 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.2.2.5. 

МА.3.2.5. 

4.  Призма 4 МА.1.3.4. 

МА.2.3.4 

МА.3.3.4. 5.  Пирамида 4 

6.  
Линеарна 

функција 
4 

МА.1.2.4. 

МА.2.2.4. 

МА.3.2.4. 

7.  

Системи 

линеарних 

једначина са 

две 

непознате 

4 

 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.5. 
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НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Допунска настава реализје се једним часом недељно у току наставне године, а према потреби ученика, 

индивидуалним обликом рада у групама до десет ученика, а за ученике с посебним образовним потребама у 

скупини до пет ученика. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зенија Каиџија, Весна Јовичић 

 

Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном 

средином и биолошких процеса,  развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја 

биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.  

 

8.  

Ваљак 

Купа 

Лопта 

7 

МА.1.3.5. 

МА.2.3.5. 

МА.3.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.1. 

МА.2.4.1. 

МА.3.4.1. 

вредновање  

ученичких 

постигнућа, 

вредновање и 

самовредновање 

рада 

ТЕМА/ОБЛАСТ 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 
MEЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

1. 

Јединство 

грађе и 

функције као 

основа 

живота 

13 

прикупи и анализира 

податке о животним 

циклусима почевши од 

оплођења; 

истражује особине живих 

бића према упутствима 

наставника и води рачуна 

о безбедности током 

рада; 

групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама; 

поставља једноставне 

претпоставке; прикупља 

податке о варијабилности 

организама унутар једне 

врсте; 

идентификује основне 

прилагођености 

спољашње грађе живих 

бића на услове 

спољашње средине; 

користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању; 

идентификује трофички 

ниво организма у мрежи 

исхране; 

предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

 

улога и значај једра 

у метаболизму 

ћелије; 

уочава сличности и 

разлике у изгледу и 

понашању биљака и 

животиња; 

познаје основне 

животне процесе и 

њихову улогу у 

остваривању 

одговарајућег 

понашања јединке; 

разуме утицај 

човека на биосферу; 

разуме да се врста 

одржава 

репродукцијом, а да 

вишећелијски 

организми расту 

деобама и 

повећањем 

величине ћелија; 

познаје принципе 

вођења здравог 

живота и разуме 

значај поштовања 

ових принципа; 

популациона 

динамика; мреже 

исхране; 

2. 
Човек и 

здравље 
6  

3. 

Порекло и 

разноврсност 

живог света 

1  

4. 
Наслеђивање 

и еволуција 
2  

5. 
Живот у 

екосистему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА (18 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Љиљана Златковић 

 

Циљ допунске наставе хемије  је: да ученик развије систем основних хемијских знања и вештина за правилно 

руковање лабораторијским посуђем и прибором, да упозна особине супстанци и оспособи се за правилно руковање 

истим, да се оспособи за примену стечених знања и вештина, за решавање проблема у свакодневном животу. Да 

ученицима који имају потребу за додатним објашњењима и подршка у савладавању новог градива то буде 

омогућено.  

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

ИСХОДИ 

Број 

часова 

по 

теми / 

област

и 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ ОБЛАСТИ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

непосредном окружењу, 

учествује у њима; 

идентификује елементе 

здравог начина живота и 

у односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања; 

разуме да организми 

функционишу као 

независне целине у 

сталној интеракцији 

са околином; 

здрави стилови 

живота; 

 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

ученици учествују у процесу 

усвајања 

новог знања путем закључивања, решавања задатих 

питања и 

извођења вежби. 

слушање, писање, читање, закључивање, израда вежби, 

израда паноа, решавање укрштеница, учествовање у 

квизовима, одговарање на питања 

организатор и реализатор наставног процеса 

партнер у педагошкој и афективној 

комуникацији мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика 

прати напредак ученика 

припрема вежбе 

изводи вежбе 

припрема укрштенице 

припрема квизове 

поставља питања 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

рад на терену (парк, двориште, шума) 

посете музејима, Зоолошком врту, Ботаничкој башти, Бањичкој шуми 

израда инсектаријума, огледа, паноа, реферата, презентација 

 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

усмене провере знања 

експерименталне вежбе 
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1. 

-правилно рукује 

лабораторијским 

посуђем,прибором и 

супстанцама и показује 

одговоран однос према 

здрављу и животној 

средини 

 

-наводи заступљеност 

метала и 

неметала,неорганских и 

органских једињења у 

живој и неживој 

природи 

-уме да напише оксиде и 

хидроксиде задатих 

метала 

 

3 

МЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

-Алкални метали, 

особине, примена 

- Земно алкални метали, 

особине, примена 

-Бакар, гвожђе, 

алуминијум 

Одговоран однос 

према околини 

2. 

-наводи особине и значај 

неметала 

-уме да запише оксиде 

неметала 

-зна особине 

киселина,примену и 

значај 

-зна особине,значај и 

примену халогених 

елемената 

3 

 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

-Неметали –физичка 

својства 

-Оксиди неметала и 

киселине 

-Халогени елементи 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

3. 

-препозна физичке и 

хемијске особине соли 

-уме да запише формуле 

соли и прочита написане 

-уме да напише реакцију 

неутрализације и друге 

реакције добијања соли 

2 СОЛИ 

-Соли-састављање 

формула и називи 

-Реакције соли 

 

Решавање 

проблема 

Комуникација 

4. 

-зна да уочи разлику у 

особинама органских и 

неорганских једињења 

-напише формуле и 

именује представнике 

класа органских 

једињења 

1 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА  И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

-Функционалне групе и 

класе органских 

једињења 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

5. 

-разликује  засићене од 

незасићених 

угљоводонике 

-зна особине,изворе и 

примену угљоводоника 

2 УГЊОВОДОНИЦИ 

-Засићени 

угљоводоници-алкани 

-Незасићени 

угљоводоници-алкени 

 

Решавање 

проблема 

 

6. 

-зна особине алкохола и 

карбоксилних киселина 

-уме да објасни начин 

добијања и примену 

алкохола и 

карбоксилних киселина 

2 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

-Алкохоли-

номенклатура,својства и 

примена 

-Карбоксилне киселине-

номенклатура,својства и 

примена 

 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 
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7. 

-опише физичка 

својства: агрегатно 

стање и растворљивост 

масти и 

уља,угљениххидрата,пр

отеина и витамин 

4 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

-Масти и уља 

-Угљени хидрати 

-Протеини и 

аминокиселине 

-Витамини 

Компентенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

8. 

-наведе загађујуће 

супстанце ваздуха, воде 

и земљишта и опише 

њихов утицај на 

животну средину 

- процени последице 

људских активности које 

доводе до загађивања 

воде,земљишта и 

ватдуха 

-објасни значај 

планирања и решавања 

проблема заштите 

животне средине 

1 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И 

ЗЕЛНА ХЕМИЈА 

-Загађивачи,животне 

средине 

 

 

Одговоран однос 

према околини 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Компентенција за 

целоживотно учење 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (144 часа) 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зорица Лабовић, Александра Зорић, Томица Мојашевић, Марија Ђорђевић   

 

Школски програм рада додатне наставе из српског језика и књижевности приложен је уз редовну наставу.    

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (36 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Марија Бејатовић, Јелена Драговић, Ирена Миљковић 

 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

 

Ред. 

бр. 
Teма/област 

Број 

часова 

по 

теми 

Стандарди 
Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Начин 

остваривања 

принципа, 

циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа 

1. 

Медији, 

масмедији, 

друштвене 

мреже , 

интернет 

4 

2.1.12. 2.1.13.  

2.1.15. 2.1.16. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2. 2.3.4. 

3.1.10. 3.1.11. 

 

-организује и 

реализује 

наставни процес, 

-подстиче 

ученка/ученицу 

наразмишљање, 

закључивање 

 

- слушање, 

писање, читање, 

закључивање, 

реаговање на 

команде 

наставника или са 

снимка, 

групни рад, 

кооперативно 

учење, 

диференцира

ни рад , 

индивидуализ

ација, 

вршњачко 

подучавање, 

у току сваког 

часа, кроз све 

активности и 

фазе (знање, 

ангажовање, 

однос према 

раду); 
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3.1.15. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

и 

развијањекритич

ког мишљења 

-мотивише, 

подржава и 

развија 

интересовања 

ученикa/ученицу 

-уважава и 

реагује на 

потребе групе и 

појединца, 

- прати напредак 

ученика 

- припрема вежбе 

- изводи вежбе 

- вредновање  

ученичких 

постигнућа, 

вредновање и 

самовредновање 

рада 

 

-рад у пару, у 

групи 

-повезивање 

звучног 

материјала са 

илустрацијом или 

текстом, 

повезивање 

наслова са 

текстом, 

повезивање са 

свакодневним 

животом 

- опсивање 

догађаја у 

прошлсти, 

садашњости и 

будућности , 

способности, бића 

- давање 

препорука, савета, 

предлога 

- Стичу знања о 

циљној култури 

рад у 

паровима,  

самосталан 

рад , 

самосталан 

рад , 

успостављање 

позитивне и 

пријатне 

атмосфере у 

учионици. 

Укључивање  

ученика у 

организоване 

облике рада 

ван 

школе(конкур

си, смотре, 

такмичења) 

 

-кроз 

индивидуалн

и рад; 

-кроз групни 

рад и 

комуникацију

; 

-кроз усмене 

провере; 

-кроз 

евалуацију 

- резултати са 

такмичења 

 

2. 

 

Временско 

искуство и 

доживњај 

времена 

5 

2.1.14. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8.  

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2.  

3.1.10. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 

3.1.21. 3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 3.3.4. 

3.3.6.  3.3.8.  

3.3.9. 

3. 
Лични 

идентитет 
5 

1.1.19.  1.1.20.  

2.1.12. 2.1.13.  

2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.19. 

2.1.20.  2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 3.1.6. 

3.1.16. 3.1.19. 

3.1.20.3.1.24. 

3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 

3.3.2. 

4. 
Ставови, 

вредности 
4 

1.1.20. 2.1.14. 

2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. 2.1.15. 

2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2.3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 
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3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12.  3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.  3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 

3.1.29. 3.1.30. 

5. 
Осећања 

 
5 

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2. 2.3.6.  

3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12.  

3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20.  

3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 

3.1.30. 

6. 

Истраживањ

а и наука 

 

5 

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.15. 2.1.16. 

2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.1.27. 

2.1.14. 2.1.17. 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 

3.1.7. 3.1.8. 

3.1.9. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 

7. 
Међуљудски 

односи 
4 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.15. 

3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 
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3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 

3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

3.3.3. 3.3.4. 

3.3.6. 3.3.9. 

8. 
Географске 

особености 
4 

2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 

2.3.5. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.11. 

3.1.24. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2. 

9. 
Норме и 

вредности 
4 

2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1.  

2.3.2. 

2.3.5.3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА (36 часа) 

РАЗРЕД:  ОСМИ 

НАСТАВНИК: Александар Крстић 

 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа 

толеранције код ученика. 

 

Ред. бр. 

 
Област/Тема/Модул 

Међупредметне 

компетенције 
Стандарди Исходи 

1. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

ИС.3.2.3. 

− доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима; 
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-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

 

 

ИС.3.2.6. − изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном 

и европском, на основу 

датих примера; 

− уочава везу између 

развоја српске 

државности током новог 

века и савремене српске 

државе; 

− сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

− наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова појединаца 

и група насталих у новом 

веку; 

2. 

Други светски рат и 

Југославија у Другом 

светском рату 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.1.1. 

− повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни); 

− пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности; 

− анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја; 

− уочава специфичности у 

тумачењу одређених 

историјских догађаја и 

појава на основу 

поређења  извора 

различитог порекла; 

3. Хладни рат и СФРЈ 

- Компетенција за 

целоживотно 

учење 

-  Вештина 

комуникације 

-  Рад с подацима и 

информацијама 

-  Дигитална 

компетенција 

-  Решавање 

проблема 

-  Вештина сарадње 

-  Вештине за 

живот у 

демократском 

друштву 

ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.1. 

ИС.3.2.7. 

ИС.3.2.3. 

ИС.3.2.6. 

ИС.3.1.1. 

− упоређује, анализира и 

уочава разлике између 

својих и ставова других; 

− раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији; 

− препознаје смисао и 

сврху неговања сећања на 

важне личности и 

догађаје из историје 

државе и друштва; 

- идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини и учествује у 

организовању и спровођењу -

заједничких школских 

активности везаних за развој 

културе сећања. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Ивана Ђорђевић 

Циљ додатне наставе из географије је да се ученици упознају са објектима, појавама, процесима и законитостима 

у простору, њиховим узрочно-последичним везама и на основу тога формирају географско логичко мишљење о 

држави. Додатна настава географије оспособљава ученике да функционално користе географску карту, врше 

истраживања на терену и самостално стичу знања кроз проналажење и анализирање географских података. Додатна 

настава географије доприноси да ученици појмовно и структурно овладају природно-географским, демографским, 

насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и 

процесима у Србији уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– учествује у предлагању и реализацији 

истраживачког пројекта у локалној 

средини; 

– анализира тематске карте и статистичке 

податке и графички их приказује; 

– анализира утицај климатских фактора и 

климатских елемената на климу Србије; 

– препознаје ефекте утицаја физичко-

географских процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 

– доведи у везу распрострањеност биљних 

и животињских врста и физичко-

географске карактеристике простора; 

– изводи закључке о утицају популационе 

динамике на структуре становништва у 

нашој земљи; 

– изводи закључке о важности 

предузимања мера популационе 

политике; 
– израђује и анализира графичке приказе 

структура становништва; 
– доводи у везу размештај привредних 

делатности саквалитетом животне 
средине у нашој земљи; 

– процењује важност очувања 

природне и културне баштине 

Србије. 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. Географски положај 

Србије. 

Историјско-географски 

развој Србије. Симболи 

Србије. 
Границе и проблеми пограничних крајева. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на 

територији Србије. Сеизмизам 

Србије. 
Тектонски облици рељефа. 
Падински процеси и рељеф настао 

деловањем воде. Рељеф настао 

деловањем леда, ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и акумулативних 

процеса на човека. Климатски фактори и 

елементи. 

Климатске области 

у Србији. Подземне 

воде Србије. 

Реке 

Србије. 

Језера 

Србије. 

Заштита вода и 

заштита од вода. 

Земљишта Србије. 
Распрострањеност биљног и животињског 
света. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и њихов 

просторни размештај. Природно 

кретање. 

Миграциони процеси. Структуре 

становништва. Демографски проблеми и 

популациона политика. 

Прва насеља у 

Србији. Село и 

рурални процеси. 

Градови. 

Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. Београд. 
Природни ресурси и привредни развој. 
Друштвени услови привредног развоја и 
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промене у структури привреде. 

Пољопривреда и 

географски простор. 

Индустрија и географски 

простор. 

Саобраћај и 

географски простор. 

Туризам и трговина. 
Делатности квартарног сектора. 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

Природна баштина 

Србије. Културна 

баштина Србије. 
Светска баштина под заштитом Унескоа у 
Србији. 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски 

положај завичаја. 

Природне 

карактеристике. 
Друштвене карактеристике. 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − 

Република Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним 

државама. Срби у 

дијаспори. 

Кључни појмови садржаја: географски положај, границе и величина 
територије Србије, физичко-географске одлике Србије, друштвено-географске 
одлике Србије, природна и културна баштина Србије, географија завичаја, 
Срби у региону и дијаспори. 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Објашњава, приказује на немој карти, анализира, класификује, издваја битно, 

резимира, износи мишљење, предлаже решења, наводи примере, 

демонстрира, открива, истражује, примењује знање у конкретним 

ситуацијама, оријентише се на карти и у простору, користи различите медије, 

закључује. 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА Усмерава, ствара проблемску ситуацију, сугерише, подстиче дискусију, 

упућује на различите изворе информација, мотивише, проверава, оцењује. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у шест тематских целина: Географски положај, границе и величина територије 

Србије, Физичко-географске одлике Србије, Друштвено-географске одлике Србије, Природна и културна баштина Србије, 

Географија завичаја и Срби у региону и дијаспори. У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почетку школске 

године упути ученике на самостални рад тако што ћe ученици приликом обраде нове тематске целине добити задатке да обраде 

по једну или више репрезентативних одлика државе. Ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, 

картографских и средстава информационо комуникационих технологија обрађивати појединачне одлике државе (географски 

положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-економске одлике). На овај начин ученици ће бити у 

могућности да сагледају синтезни карактер регионалне географије у односу на појединачне дисциплине опште (физичке и 

друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних метода. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата постигнућа 

ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање 

ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за 

континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напретка у 

остваривању исхода предмета.  

 

Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање 

на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

 

На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и садржаја оцењивања знања и 

умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. 

Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних 

компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре 

како ће се обављати формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре 

критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки 

тестови, познавање географске карте...). 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Нада Јојић 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују 

ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 

законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава 

у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу 

научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

Задаци наставе физике су: 

• стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, 

• развијање функционане писмености 

• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

• подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 

• развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

• развијање логичког и апстрактног мишљења, 

• разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

• развијање способности за примену знања из физике, 

• уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине, 
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• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

• развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Циљеви:    

Ученик би требало да:  

• разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља ...), 

• уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

• разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике, 

• зна основне карактеристике звука и светлости, 

• зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

• разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто, 

• примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

• зна услове за настанак струје и Омов закон, 

• прави разлику између температуре и топлоте,  

• уме да рукује мерним инструментима, 

• користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће физичке величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 

ПОВЕЗИВАЊЕ 

ГРАДИВА 

(ХОРИЗОНТАЛНО 

И ВЕРТИКАЛНО) 

СТАНДАРДИ 

 

ОСЦИЛАТОРНО 

И ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

 

6 

 

– повезује физичке величине 

које описују осцилације и 

таласе; 

– описује карактеристике 

звука, ултразвукa и инфразвукa 

и наводи примере примене 

ултразвука; 

– анализира примере одбијања 

и преламања светлости, 

тоталне рефлексије (огледала, 

сочива) и користи лупу и 

микроскоп; 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, музичка 

кутура 

 

ФИ.1.1.1

. 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.3. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

 

ФИ.3.2.2

. 

ФИ.3.2.3

. 

ФИ.3.2.4

. 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 
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– демонстрира и објасни: 

осциловање куглице клатна и 

тела обешеног о опругу, 

осциловање жица и ваздушних 

стубова; 

– демонстрира и објасни: 

појаву сенке, функционисање 

ока и корекцију вида; 

– примењује превентивне мере 

заштите од буке и од 

прекомерног излагања 

Сунчевом зрачењу; 

– демонстрира узајамно 

деловање наелектрисаних тела 

и објасни од чега оно зависи; 

– прикаже и опише електрично 

поље, израчуна силу којом 

поље делује на наелектрисање 

и повеже електрични напон и 

јачину електричног поља; 

– објасни провођење струје 

кроз метале, течности и гасове 

и упореди отпорности 

металних проводника на 

основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи различите 

изворе електричне струје 

(ЕМS) и зна да их разврста 

ради рециклаже; 

– познаје основне елементе 

електричног кола и уме да их 

повеже, изабере одговарајући 

опсег мерног инструмента и 

мери јачину струје и напон, 

одређује вредност отпорности 

редно и паралелно везаних 

отпорника и резултате прикаже 

табеларно и графички; 

– описује ефекте који се 

испољавају при протицању 

електричне струје; 

– описује узајамно деловање 

два паралелна проводника са 

струјом, деловање магнетног 

поља на струјни проводник и 

принцип рада електромагнета 

и електромотора; 

– објасни принцип рада 

компаса и природу Земљиног 

магнетног поља; 

– користи компас и апликације 

за паметне телефона за 

оријентацију у природи; 

– препозна основна својства 

наизменичне струје, израчуна 

потрошњу електричне енергије 

у домаћинству и да се 

придржава основних правила 

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2

. 

 

СВЕТЛОСНЕ 

ПОЈАВЕ 

 

9 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Математика   (призма) 

новембар 

Географија, ликовна 

култура, биологија, 

хемија 

ФИ.1.2.1

. 

ФИ.1.2.3

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.4.4

. 

ФИ.1.4.5

. 

ФИ.1.4.6

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.2.5

. 

ФИ.3.2.6

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2

. 

 

ЕЛЕКТРИЧНО 

ПОЉЕ 

 

6 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету . 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

 

фИ 

3.4.1. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 

СТРУЈА 

 

10 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Хемија, биологија 

ФИ.1.3.1

. 

ФИ.1.4.1

. 

ФИ.1.4.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

ФИ.1.7.1

. 

ФИ.1.7.2

. 

 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. 

ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.2. 

(ФИ.2.5.3

.) 

ФИ.2.6.1. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

ФИ.3.3.1

. 

ФИ.3.4.1

. 

ФИ.3.4.2

. 

ФИ.3.4.3

. 

ФИ.3.7.1

. 

ФИ.3.7.2 
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МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 

 

2 

безбедности при коришћењу 

електричних уређаја у 

свакодневном животу; 

– решава квалитативне, 

квантитативне и графичке 

задатке из сваке наведене 

области; 

– објасни структуру атомског 

језгра и нуклеарне силе; 

– опише радиоактивност, врсте 

зрачења, радиоактивне 

изотопе, познаје њихово 

дејство, примену и мере 

заштите; 

– разликује фисију и фузију и 

наводи могућности њихове 

примене 

 

Математика,  

техничко и енглески 

језик у континуитету. 

Без тематске 

повезаности. 

Географија 

ФИ.1.1.2

. 

ФИ.1.3.2

. 

ФИ.1.4.3

. 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.6.1. 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

1 

 

Хемија, историја, 

биологија 

 

Нису дефинисани за 

ову област 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

0  

Математика,  

техничко, биологија, 

хемија 

Нису дефинисани за 

ову област 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Анализирају појаве, проблемске ситуације, 

питају и одговарају на питања, решавају 

рачунске задатке,  прате ток огледа и 

учествују у групном раду, изводе 

једноставне огледе, изводе  закључке, цртају 

график зависности физичких величина или 

врше анализу датог. Осмишљавају огледе 

којим би проверили своје претпоставке о 

току појаве Успостављају однос физичких 

величина, анализирају  нову физичку 

величину, повезују, примењују законе на 

нове ситуације решавањем такмичарских 

задатака свих нивоа. 

Планира, осмишљава, бира методе и средства, 

примере из свакодневног живота који 

осликавају примену физике у савременој 

техници и технологији кроз које мотивише, 

подстиче и усмерава на размишљање и 

анализирање, али и на извођење закључака. 

Уводи  појмове са виших нивоа учења , прави 

мрежу појмова. Изводи оглед, ствара 

проблемску ситуацију, наводи на закључак уз 

инсистирање на изражавању аргументованог 

мишљења. Оспособљава ученика за 

осмишљавње огледа којим би проверили своје 

претпоставке о току појаве. Демонстрира, 

организује групни рад, објашњава начин 

израде рачунских задатака највишег нивоа. 

Бира и задаје задатке са различитих нивоа 

такмичења из физике. Континуирано прати 

напредовање ученика. 
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СТАНДАРДИ 

 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова 

ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Принципи, циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани  кроз: 

Општу предметну компетенцију наставе физике. 

Специфичну предметну компетенцију, уважавајући наведене захтеве стандарда основног, 

средњег и напредног нивоа у оквиру сваке наведене теме; 

Организовање активне, стваралачке, проблемске и креативне наставе коришћењем примера 

из праксе и извођењем огледа и лабораторијских вежби 

Оперативно планирање за сваки наставни час комбиновати различите облике рада 

(фронтални, групни, индивидуализација, рад у паровима,  самосталан рад и решавање задатака 

код куће), као и методе (монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, демонстрација, 

практичан рад, истраживачки рад, решавање проблема-хериустички приступ и др.) како би 

подстакли радозналост и  интересовање ученика;Од наставника се очекује да за сваку наставну 

јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише 

исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду 

да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за остале исходе 

потребно више времена и више различитих активности . Да би се циљеви и исходи наставе 

и учења физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно учествују у свим 

облицима наставног процеса. Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати: 

1. излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 2. решавањем 

квалитативних и квантитативних проблема као и проблем - ситуација; 3. 

лабораторијским вежбама; 4. домаћим задацима 5. коришћењем других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржајa теме (пројекти, истраживачки задаци, вршњачко 

учење)  6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Прилагођавање динамике рада могућности ученика; 

Употребљавање расположивих наставних средства и материјала и увођење нових савремених 

средстава ( паметна табла ); 

Коришћење искустава ученика стечених из других наставних области – корелација 

(математика, хемија, биологија, техничко, географија, историја музичка и ликовна култура, 

енглески језик ...); 

Посвећивање потребне пажње ученицима који брзо и лако уче; 

Упућивање ученика да користе додатне изворе информација (часописе, стручне књиге, 

интернет...);. 

Планирање и реализовање посете Сајму науке, Физичком факултету , музејима 

Развијање међупредметних компетенција : 1)  естетичке компетенције (развијање свести да 

се естетичка вредност не везује само и искључиво за уметност, већ и за природне, социолошке, 

идеолошке, емотивно-афективне и практичне садржаје); 2)  комуникације; 3); решавања 

проблема  4); сарадње;  5)  дигиталне компетенције (оспособљава ученике да користе одређена 

средства из области информационо-комуникационих технологија (ИКТ)); 6)  одговорног 

учешћа у демократском друштву; 7)  компетенције за учење; 8) рада са подацима и 

информацијама; 9); одговорног односа према околини 10); одговорног односа према здрављу 

11)  предузимљивости и оријентације ка предузетништву; 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Континуирано  праћење и вредновање напредовања ученика остваривати у процесу наставе 

и учења, уз вођење  одговарајуће документације . 

Пратити индивидуално напредовање сваког ученика на часовима додатне наставе узимајући у 

обзир учешће у лабораторијским вежбама , огледима као и израду  задатака високих нивоа 

постигнућа . 

За оптималну активност ученика у самосталном раду користити диференциране задатке 

према предзнању и способностима ученика . 

Оствареност стандарда постигнућа проверавати и кроз резултате тестова са такмичења 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2764&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2645&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2671&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2748&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2754&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2777&courseid=7
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ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела 

ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска 

ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола 

ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно 

ФИ.2.3.4. уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате друге две величине 

ФИ.2.3.5. уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре 

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на механички рад 

ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност 

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења 

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству 

ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће 

ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4. разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких величина које описују осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3. зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2650&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2678&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2673&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2652&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2772&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2680&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2683&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2665&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2674&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2756&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2783&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2660&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2771&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2770&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2762&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2675&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2648&courseid=7
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ФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава 

ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ: 

 

ФИЗИКА за 8. разред основне школе,  Ј. Радовановић, В. Младеновић, БИГЗ 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ за 8. разред основне школе, М. Најдановић Лукић, Т. Мишић, Љ. Нешић, ВУЛКАН 

ЗНАЊЕ 

 

ЛИТЕРТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ И ОПТИКА, Властимир М. Вучић, Драгиша М. Ивановић 

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ за 8. разред, Катарина Стевановић 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Анка Миленковић, Татјана Васић, Жељко Анђић 

 

Циљеви:    

- развијати љубав према математици 

- развијати интерес према наставном предмету математика 

- стицање нових знања и вештина 

- омогућити ученицима усвајање додатних садржаја 

- посветити се ученицима с појачаним интересом према математици 

- припремити ученике за такмичење из математике 

- мотивирати ученике за додатни ангажман 

 

Ред.бр. 

 
Teма/област 

Број 

часова 

по 

теми 

Стандарди 
Активности 

Наставника 

Активности 

ученика 

Начин 

остваривања 

принципа, 

циљева и 

стандарда 

постигнућа 

Праћење 

начина 

остваривања 

стандарда 

постигнућа 

1.  
Диофантове 

једначине 
4  

Планирање и 

припремање, 

организовање, 

реализовање, 

презентовање, 

избор садржаја, 

метода и техника, 

наставних 

објеката и  

средстава, израда 

дидактичког 

материјала, 

подстицање и  

усмеравање 

Посматрање, 

слушање, 

приповедање, 

описивање, 

истраживање 

(рад на 

тексту), 

анализа, 

синтеза, 

размењивање, 

критичко 

процењивање, 

заузимање 

става, 

Пружити 

ученицима 

потпору у 

настојању да 

напредују 

Мотивиcати 

разним 

играма и 

различитим 

приступима 

Мотивисати 

их 

такмичењима 

где могу 

Усменим 

пропитивањем, 

разговором, 

постигнутим 

успехом на 

такмичењу 

2.  
Конгруенције 

по модулу 
4  

3.  
Функције и 

читање графика 
2 

МА.1.2.4. 

МА.2.2.4. 

МА.3.2.4. 

4.  

Једначине и 

системи 

једначина 

4 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.3.2.5. 

5.  

Једначине, 

неједначине и 

функције са 

4 

МА.1.2.1. 

МА.2.2.1. 

МА.3.2.1. 

МА.2.2.5. 



122 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА (34 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Зенија Каиџија, Весна Јовичић 

 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса,  развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности 

и потребе за одрживим развојем.  

 

 

 

 

 

апсолутним 

вредностима 

МА.3.2.5. ученика, 

осмишљена  

помоћ  ученику, 

преношење 

информација, 

развијање  

индивидуалних  

способности  

ученика, 

вредновање  

ученичких 

постигнућа, 

вредновање и 

самовредновање 

рада 

 

повезивање са 

свакодневним 

животом, 

примењују, 

препознају 

показати 

своје знање 

Укључити 

успешније 

ученике да 

помогну 

онима којима 

је помоћ 

потребна 

6.  

Елементи 

вероватноће и 

статистике 

4  

7.  

Геометријска 

тела 

 

6 

МА.1.3.4. 

МА.2.3.4 

МА.3.3.4. 

МА.1.3.5. 

МА.2.3.5. 

МА.3.3.5. 

МА.1.4.1. 

МА.1.4.1. 

МА.2.4.1. 

МА.3.4.1. 

8.  

Логичко-

комбинаторни 

задаци 

4  

9.  

Доказ у 

математици, 

грешке у 

закључивању 

2  

ТЕМА/ОБЛАСТ 
НАЗИВ 

ТЕМЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ 
MEЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

1. 

Јединство 

грађе и 

функције као 

основа 

живота 

13 

прикупи и анализира 

податке о животним 

циклусима почевши од 

оплођења; 

истражује особине 

живих бића према 

упутствима наставника 

и води рачуна о 

безбедности током рада; 

групише жива бића 

према њиховим 

заједничким особинама; 

поставља једноставне 

претпоставке; прикупља 

податке о 

варијабилности 

организама унутар једне 

врсте; 

 

улога и значај једра 

у метаболизму 

ћелије; 

уочава сличности и 

разлике у изгледу и 

понашању биљака 

и животиња; 

познаје основне 

животне процесе и 

њихову улогу у 

остваривању 

одговарајућег 

понашања јединке; 

разуме утицај 

човека на 

биосферу; 

разуме да се врста 

одржава 

2. 
Човек и 

здравље 
6  

3. 

Порекло и 

разноврсност 

живог света 

1  

4. 
Наслеђивање 

и еволуција 
2  

5. 
Живот у 

екосистему 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА (18 часова) 

РАЗРЕД: ОСМИ 

НАСТАВНИК: Љиљана Златковић 

Циљ додатне наставе хемије је: да ученицима омогући стицање додатних знања и вештина из области које су 

предвиђене наставним планом и програмом. Подстицање и проширивање интересовања ученика за хемију као 

експерименталну и примењену науку Развој склоности и способности у функцији професионалног опредељења. 

Мотивација ученика за учешће на такмичењима.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

идентификује основне 

прилагођености 

спољашње грађе живих 

бића на услове 

спољашње средине; 

користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању; 

идентификује трофички 

ниво организма у мрежи 

исхране; 

предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама 

у непосредном 

окружењу, учествује у 

њима; 

идентификује елементе 

здравог начина живота и 

у односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања; 

репродукцијом, а 

да вишећелијски 

организми расту 

деобама и 

повећањем 

величине ћелија; 

познаје принципе 

вођења здравог 

живота и разуме 

значај поштовања 

ових принципа; 

популациона 

динамика; мреже 

исхране; 

разуме да 

организми 

функционишу као 

независне целине у 

сталној 

интеракцији са 

околином; 

здрави стилови 

живота; 

АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

ученици учествују у процесу 

усвајања 

новог знања путем закључивања, решавања задатих 

питања и 

извођења вежби. 

слушање, писање, читање, закључивање, израда 

вежби, израда паноа, решавање укрштеница, 

учествовање у квизовима, одговарање на питања 

организатор и реализатор наставног процеса 

партнер у педагошкој и афективној 

комуникацији мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика 

прати напредак ученика 

припрема вежбе 

изводи вежбе 

припрема укрштенице 

припрема квизове 

поставља питања 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

рад на терену (парк, двориште, шума) 

посете музејима,Зоолошком врту, Ботаничкој башти, Бањичкој шуми 

израда инсектаријума, огледа, паноа, реферата, презентација 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

усмене провере знања 

експерименталне вежбе 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

ИСХОДИ 

Број 

часова 

по 

теми / 

области 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ/ ОБЛАСТИ 

НАСТАВНИ 

САДРЖАЈИ 

КОМПЕТЕНЦИЈ

Е 

1. 

-правилно рукује 

лабораторијским 

посуђем,прибором и 

супстанцама и показује 

одговоран однос према 

здрављу и животној 

средини 

-изводи експеримент према 

датом упуству,табеларно и 

графички приказује 

податке 

-наводи заступљеност 

метала и 

неметала,неорганских и 

органских једињења у 

живој и неживој природи 

-испита и опише хемијска 

својства метала 

3 
МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

И ХИДРОКСИДИ 

-Калцијум и 

калцијум-оксид 

-Реактивност метала 

-Понашање метала у 

реакцији према 

разблаженим 

киселинама 

Одговоран однос 

према околини. 

Комуникација 

2. 

-напише формуле и 

именује оксиде,киселине 

-упоређује особине 

неметала 

-зна примену и значај 

неметала 

-зна начине добијања и 

примену н неметала 

3 

 

НЕМЕТАЛИ, 

ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

-Угњен-

диоксид,особине и 

добијање 

-Хлор-добијање и 

својства 

-Фосфор и његова 

једињења 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња у оквиру 

групе 

3. 

- зна налажење и добијање 

соли 

-уме да изводи 

лабораторијске вежбе,за 

добијање и реакције соли 

2 СОЛИ 

-Добијање соли 

-Реакције соли 

 

Решавање проблема 

Комуникација 

4. 

-зна да уочи разлику у 

особинама органских и 

неорганских једињења 

-напише формуле и 

именује представнике 

класа органских једињења 

имајући у виду структурну 

изомерију 

1 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА  И 

ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

-Разлике између 

органских и 

неорганских 

једињења 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

5. 

 

-испита,опише и објасни 

физичка и хемијска 

својства представника 

класа органских једињења 

и повеже са њиховом 

практичном применом 

2 УГЊОВОДОНИЦИ 

-Реакције 

разликовања алкана 

и алкена 

-Сагоревање 

угљоводоника 

 

Решавање проблема 

 

6. 

-објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за 

поједине класе органских 

једињења 

-уме да изведе реакције 

алкохола и киселине 

2 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА СА 

КИСЕОНИКОМ 

-Реакције алкохола и 

карбоксилних 

киселина 

-Израчунавање 

процентног састава 

органских једињења 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос 

према здрављу 

Сарадња у оквиру 

групе 
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7. 

-изводи објашњава 

реакције 

-наводи значај и улогу 

угњениххидрата,протеина,

масти и уља и витамина 

4 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНА 

ОРГАНСКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

-Доказивање скроба 

-Реакције протеина 

-Ензими и 

метаболизам 

-Витамини и значај 

Компентенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Сарадња 

8. 

-наведе загађујуће 

супстанце ваздуха, воде и 

земљишта и опише њихов 

утицај на животну средину 

-критички процени 

последице људских 

активности које доводе до 

загађивања воде,земљишта 

и ватдуха 

-објасни значај планирања 

и решавања проблема 

заштите животне средине 

1 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛНА 

ХЕМИЈА 

-Мере заштите 

животне средине 

Одговоран однос 

према околини 

Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

Компентенција за 

целоживотно учење 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. РАЗРЕД 

 
Редни 

број Издавач Аутор Предмет Назив уџбеника 

1 Клетт 
З.Мркаљ,  

З. Несторовић 
Српски језик Читанка "Цветник" 

2 Клетт В.Ломпар Српски језик Граматика 

3 Клетт 

В.Ломпар, 

З.Несторовић, 
З.Мркаљ 

Српски језик Радна свеска за српски језик 

4 Клетт 
Н.Икодиновић, 
С.Димитријевић 

Математика Уџбеник 

5 Клетт 

Б.Поповић,М.Станић, 
С.Милојевић, 
Н.Вуловић 

Математика Збирка задатака из математике 

6 Бигз 
Ј.Радовановић, 

В.Младеновић 
Физика Уџбеник 

7 
Вулкан 

знање 

М.Најдановић Лукић, 

Т. Мишић,Љ. Нешић Физика Збирка задатака из физике 

8 Клетт 
Д.Тривић, 

М.Милановић 
Хемија Уџбеник 

9 Нови логос 
Р.Миликић, 

И.Петровић 
Историја Уџбеник 

10 Нови логос 
Д.Шабић, 

С.Вујадиновић 
Географија Уџбеник 

11 Герундијум 

В. Миливојевић  

Т. Лазаревић 
Т.Миљановић 
Т.Прибићевић 

Биологија Уџбеник 

12 Нови логос 
А.Паладин, 
Д.Михајловић Бокан 

Музичка култура Уџбеник 

13 Бигз Ј.Глигоријевић Ликовна култура Уџбеник 

14 Едука З.Лапчевић 
Техника и 

технологија 

Уџбеник 

15 Едука З.Лапчевић 
Kомплет материјала за Технику и 
технологију са упутством за коришћење 

16 
Вулкан 

знање 

Милош Папић, 

Далибор 
Чукљевић 

Информатика и 
рачунарство Радни уџбеник 

17 Нови логос Ben Wetz Енглески језик English Plus 4 - уџбеник 
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18 Нови логос Janet Hardy-Gould Енглески језик English Plus 4 - радна свеска 

19 Клетт Ђ.Мота, В.Николовски Немачки језик Magnet Neu 4 - уџбеник + CD 

20 Клетт 
Ђ.Мота,  

В. Николовски 
Немачки језик Magnet Neu 4 - радна свеска + CD 

 

ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 8. РАЗРЕДА 

 

Активност Динамика Носилац 
Праћење 

ко? ✓ 

Избор одбора одељењске заједнице и представника Ученичког 

парламента; 

Представљање програма и портфолија за ученике; У свету 

интересовања; 

Обележавање Европског дана језика; 

Графикон интересовања. 

Септембар чл. одељ. зајед.   

Доношење правила којих се треба придржавати на екскурзији; 

О стереотипима; У свету врлина и вредности; 

Обележавање Дечје недеље, Дана ненасиља и Дана школе у 

оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“; 

Самоспознаја – то сам ја; Какав сам на први поглед. 

Октобар чл. одељ. зајед.   

Анализа успеха ученика; 

Обележавање Светског дана детета; 

Моја очекивања; 

Слика савременог света рада и кључне компетенције за 

занимање; 

Наставак сарадње са школом за децу са сметњама у развоју. 

Новембар чл. одељ. зајед.   

Знам ли о полним болестима и о контрацепцији; 

Образовни профили у средњим школама, мрежа средњих школа; 

Захтеви занимања – способности и контраиндикације; 

Пројектна настава - прослава Нове године и Божића у оквиру 

Пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

Децембар чл. одељ. зајед.   

Упутимо лепе поруке једни другима – Дан загрљаја; 

Сазнајем са интернета куда после ОШ; 

Путеви образовања и каријере; 

Анализа успеха ученика. 

Јануар чл. одељ. зајед.   

Безбедност деце на интернету – трибина (Игор Јурић); 

Припрема и спровођење интервјуа; 

Опис занимања помоћу мапе ума; Критеријум за избор школе. 

Фербуар чл. одељ. зајед.   

Испитивање ставова; Избор занимања и приходи; 
Сајам образовања; 

Живимо здраво – Шта знам о пушењу, дроги и алкохолу; 

Анализа успеха ученика. 

Март чл. одељ. зајед.   

Обележавање Дана игре и Ускрса у оквиру Пројекта „Квалтетно 

образовање за све“; 

Обука за конкурисање; 

Шта бисмо препоручили млађима за бољи живот у школи 

(прилог за сајт школе). 

Април чл. одељ. зајед.   

Обележавање Дана породице; 

Саветодавни рад – одабир школе/занимања; 

Анализа успеха ученика – припрема за Завршни испит. 

Мај чл. одељ. зајед.   

Излет – Авала; 

Прослава матуре; 

Сведочанства, дипломе, завршна свечаност. 

Јун чл. одељ. зајед.   

 


