
СЕДМИ  разред 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 СЕДМИ РАЗРЕД 

   нед. год. блок настава 

1. 
Српски језик 

___________језик1 
   4 144  

2. Српски језик као нематерњи2     3 108   

3. Страни језик     2 72   

4. Ликовна култура     1 36   

5. Музичка култура     1 36   

6. Историја     2 72   

7. Географија     2 72   

8. Физика      2 72   

9. Математика     4 144   

10. Биологија     2 72   

11. Хемија       2 72   

12. Техника и технологија     2 72   

13. Информатика и рачунарство     1 36   

14. Физичко и здравствено васпитање     3 108   

У К У П Н О: А    28–31* 1008–1116*  

Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ       

1 Верска настава/ Грађанско васпитање3     1 36   



2. Други страни језик4     2 72   

3. Матерњи језик/говор са елементима националне културе 5     2 72   

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. 

 

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

Ред. Број ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 СЕДМИ РАЗРЕД 

  нед. год. 

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

2. Допунска настава   1 36 

3. Додатни рад   1 36 

Ред. Број 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СЕДМИРАЗРЕД 

нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне активности   

 Час одељењског старешине 1 36 

 Физичке активности 1,5 54 

 Хор/Оркестар* 1–2 36–72 

2. Слободне активности   



 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1–2 36–72 

 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. 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА  

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке 

и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 

економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА СУ:  

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу 

са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;  

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;  

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;  

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;  

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина;  

- омогућавање укључивања у процесе европског и меёународног повезивања;  

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;  

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уреёеног, хуманог и толерантног друштва;  

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробити за све;  

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске 

толеранције, јачање поверења меёу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;  

- поштовање права деце, људских и граёанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уреёеном 

друштву;  

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 



НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (144 часа) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ                   

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно ористи српски језик у различитим комуникативним 

ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 

обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички 

сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим 

врстама читања оспособљава да усмерено пристуша делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна 

знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, ако и о медисјкој писмености, дас тиче и развија најшир хуманистичка 

знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО 

ТЕМИ 

 

ИСХОДИ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

Књижевност 

 

54 часа 

 

 

 

 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- користи књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима и поезује 
их са новим делима кје чита; 
- истакне универзалне вредности књижевног 
дела и повеже их са сопственим искуством  и 
околностима у којима живи; 
- чита са разумевањем различите врсте текстова 
и коментарише их у складу са узрастом; 
-разликује народну од аутроске књижевности и 
одлике књижевних родова и основних 
књижевних врста; 
-разликује основне одлике стиха и строфе - 
укрштену, обгрљену и парну риму; слободни и 
везани стих; рефрен; 

1)  естетичка компетенција 

(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)  комуникација;  

3) решавања проблема;  

4) сарадња;   

5) дигитална компетенција 

(оспособљава ученике да 

користе одређена средства из 

области информационо-

СЈ. 1.4.1. СЈ. 1.4.2. СЈ. 1.4.3.  

СЈ. 1.4.4. СЈ. 1.4.5. СЈ. 1.4.6. 

СЈ. 1.4.7. СЈ. 1.4.8. СЈ. 1.4.9. 

СЈ. 2.4.1. СЈ. 2.4.2. СЈ. 2.4.4.  

СЈ. 2.4.5. СЈ. 2.4.6. СЈ. 2.4.7. 

СЈ. 2.4.8. СЈ. 2.4.9. 

СЈ. 3.4.1. СЈ. 3.4.2. СЈ. 3.4.3.  

СЈ. 3.4.5. СЈ. 3.4.6. СЈ. 3.4.8. 

ВЕШТИНА РАЗУМЕВАЊА 

ПРОЧИТАНОГ: 

СЈ. 1.1.1. СЈ. 1.1.2. СЈ. 1.1.4 

СЈ. 1.1.5. СЈ. 1.1.6. СЈ. 1.1.8 

СЈ. 2.1.1. СЈ. 2.1.5. СЈ. 2.1.7. 

СЈ. 3.1.2. 



 - тумачи мотиве (према њиховом садејству или 
контрастивности) и песничке слике у одабраном 
лирском тексту; 
- локализује књижевна дела из обавезног 
школског програма; 
- разликује етапе драмске радње; 
- разликује аутора књижевноуметничког текста 
од наратора, драмског лица или лирског 
субјекта; 
- разликује облике казивања (форме 
приповедања); 
- идентификује језичко-стилска изражајна 
средства и разуме њихову функцију; 
- анализира идејни слој књижевног дела 
служећи се аргументима из текста; 
- уочи разлике у карактеризацији ликова према 
особинама: физичким, говорним, психолошким, 
друшвеним и етичким; 
- разликује хумористички од ироничног и 
сатиричог тона књижевног дела; 
- критички промишља о смислу књижевног 
текста и аргументовано образлаже свој став; 
- доведе у везу значење пословица и изрека са 
идејним слојем текста; 
- преозна националне вредности и негује 
културноисоријску баштину; 
- размотри аспекте родне равноправности у вези 
са ликовима књижевно-уметничких текстова; 
- препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 
- упореди књижевно и филмско дело настало по 
истом предлошку, позоришну представу  и 
драмски текст; 

комуникационих технологија 

(ИКТ));  

6) одговорно учешће у 

демократском друштву;  

7)  компетенција за учење;  

8) рад са подацима и 

информацијама;  

9) одговоран однос према 

околини;  

10) одговорнан однос према 

здрављу;  

11) предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву. 
 

 



Језик  

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

52 часа - разликује глаголске начине и неличне глаголске 
облике и употреби их у складу са нормом; 
- одреди врсте непорменљивих речи у типичним 
случајевима; 
- уочи делове именичке синтагме; 
- разликује граматички и логички субјекат; 
- разликује сложени глаголски предикат од 
зависне реченице са везником да; 
- препозна врсте напоредних односа међу 
реченичним члановима и независним 
реченицама; 
- идентификује врсте зависних реченица; 
- искаже речнични члан речју, поредлошко-
падежном конструкцијом, синтагмом и 
реченицом; 
- примени основна правила конгруенције у 
реченици; 
- доследно примени правописну норму; 
- разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8.  

СЈ.1.3.10.  

СЈ.2.3.1. СЈ.2.3.5. СЈ.2.3.6. 

СЈ.3.3.3. СЈ.3.3.5. СЈ.3.3.6. 



Језичка култура 38 часова - говори на задату тему поштујући 
књижевнојезичку норму; 
- разликује књижевноуметничку од 
публицистичког функционалног стила; 
- састави кохерентан писани текст у складу са 
задатом темом наративног и дескриптивног 
типа; 
- напише једноставнији аргументовани текст 
позивајући се на чињенице; 
- користи технички и сугестивни опис у 
изражавању; 
- препозна цитат и фусноте и разуме њихову 
улогу; 
- пронађе потребне информације у нелинеарном 
тексту; 
- напише електронску (имејл, СМС) поруку 
поштујући нормативна правила; 
- примеи различите стратегије читања 
(информативно, доживљајно, истраживачко и 
др.); 
- састави текст репортажног типа (искуствени или 
фикционални); 
- правилно употреби фразеологизме и устаљене 
изразе који се јављају у литерарним и медијским 
текстовима намењеним младима. 
. 

СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. 

СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. 

СЈ.2.1.2. СЈ.2.2.5. 

СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.3. СЈ.3.2.5. 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

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. 

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. 



НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

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

Општу предметну компетенцију наставе српског језика и књижевности која подразумева примену основних знања о српском 

језику и основних начела тумачења књижевног дела; поштовање књижевно језичке норме у усменој и писаној комуникацији; 

Специфичну предметну компетенцију у области књижевности, језика и језичке културе, 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 – међупредметна 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...); 

Заједнички правити програме за ваннаставне активности (литерарна, лингвистичка, новинарска, рецитаторска и драмска 

секција); 

Израђивање наставних материјала заједно са ученицима;  

Планирање и реализовање посете позоришту, музеју. 



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). 

Адекватним темама у оквиру четири школска писмена задатка проверити усвојеност обрађених садржаја, стил, језик, 

правопис – културу изражавања. 

Организовати иницијално тестирање; тематске кварталне, полугодишње и годишње провере знања; 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (2 часа) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

Циљеви:   Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка 

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

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ Међупредметне компетенције  СТАНДАРДИ 

Породица и уже 

друштвено 

окружење 
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- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују радње у садшњости и прошлости;  

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација које се односе на радње 

у садшњости и прошлости; опишу радње у 

садашњости и прошлости користећи неколико 

везаних исказа;  

- разумеју и описују сличности и разлике у 

свакодневним активностима тинејџера у 

земљама циљне културе и код нас. 

 

 

 

 

компетенција за учење; 

Комуникација, сарадња, 

дигитална компетенција рад са 

подацима и информацијама, 

компетенција за учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка 

компетенција. 

 

 

 

 

 

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. 

1.1.15. 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. 2.1.4. 2.1.5. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

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. 

 



Мода и облачење 

 

 

 

 

 

 

 

7 - разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање интересовања, допадања и 

недопадања; размене информације које се 

односе на интересовања, допадање и 

недопадање;  

-разумеју једноставније текстове којима се 

изражавају интересовања и описују искуства и 

догађаји у прошлости; размене појединачне 

информације и/или неколико информација које 

се односе на искуства и радње у прошлости; 

опишу радње у прошлости користећи неколико 

везаних исказа;  

- разумеју и опишу сличности и разлике у 

модним трендовима у земљама циљне културе 

и код нас. 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање допадања, недопадања и 

препорука;  

- размене информације које се односе на 

допадање, недопадање и препоруке;  

- разумеју и упуте позив на заједничку 

активност и реагују на њега уз одговарајуће 

образложење;  

естетичка компетенција; 

комуникација, сарадња, 

дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама, 

компетенција за учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву. 

 

 

 

 

 

.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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

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. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.25. 

3.1.29. 3.1.30. 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

Здравље 

 

 

 

 

 

 

 

8 естетичка компетенција; рад са 

подацима и информацијама; 

комуникација, сарадња, 

дигитална компетенција, , 

компетенција за учење, 

одговорно учешће у 

демократском друштву. 



 

 

 

 

 

 

 

 

- рaзумеју једноставније текстове који описују 

искуство које је почело у прошлости и још увек 

траје; 

- опишу искуство које је почело у прошлости и 

још увек траје користећи једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на појaва, радњи, стања и збивања;  

- опишу појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства; 

- поштују правила учтиве комуникације. 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис места; 

- опишу место користећи једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују искуства и догађаји из прошлости;  

- размене појединачне и/или неколико везаних 

информација у низу о догађајима из прошлости;  

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

искуства, догађај из прошлости;  

- опишу познату личност из циљне културе. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 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. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.29. 3.1.30. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 

3.3.2 

 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  

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. 

2.1.21. 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. 3.1.1. 3.1.2. 

Слободно време 
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компетенција за учење; 

одговоран однос према здрављу; 

комуникација; предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву; 

естетичка компетенција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање мишљења;  

- изразе мишљење, слагање и неслагање и дају 

кратко образложење;  

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис предмета;  

- упореде и опишу предмете користећи 

једноставнија језичка средства;  

- разумеју једноставније исказе који се односе 

на количне, димензије и цене; 

- размене информације у вези са количинама, 

димензијама и ценама; 

- разумеју и објасне сличности и разлике у 

потрошачким навикама људи у циљној култури 

и код нас.   

 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 

2.1.10.  2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16.  

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 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. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 

Живи 

свет- 

очување 

животне 

средине, 

еколошка 

свест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 одговоран однос према околини; 

одговоран однос према здрављу; 

предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 



 

 

 

 

 

- разумеју једноставнији текст који се односи на 

изражавање претпоставки, могућности, и 

исказивање обећања, планова и намера у 

будућности; 

- размене једоставније исказе који се односе на 

изражавање претпоставки, могућности, 

обећања, планова и намера у будућности; 

-  саопште шта они или неко други планира, 

намерава, предвиђа; 

- уоче и опишу сличности и разлике у 

планирању обавеза и активности између 

тинејџера у циљној култури и код нас.  

 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 

2.1.10. 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. 2.1.21. 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. 2.3.3. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 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. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Животни циклуси  7 дигитална компетенција. рад са 

подацима и информацијама; 

одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Школа, школски 

живот, школски 

7 - разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање мишљења;  
одговорно учешће у 

демократском друштву; 

компетенција за учење; 

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. 



систем, образовање 

и васпитање.   

- изразе мишљење, слагање и неслагање и дају 

кратко образложење;  

- разумеју једноставнији текст који се односи на 

изражавање способности у прошлости, 

садашњости и будућности; 

- размене и ссопште информације које се 

односе способности у прошлости, садашњости и 

будућности користећи једноставнија језичка 

средства; 

- разумеју једноставније исказе који се односе 

на правила, обавезе и савете и реагују на њих; 

- размене једноставније информације које се 

односе на правила, обавезе и савете; 

- уоче и опишу сличности и разлике у школама и 

школским предметима у циљној култури и код 

нас. 

 

предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву; 

комуникација; 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.10.  

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. 

2.1.21. 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. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 

Духовни живот; 

норме и вредности 

(етички и верски 

принципи); ставови.  

5 - разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање мишљења и предлога;  

- размене информације које се односе на 

изражавање мишљења и предлога;  

- саопште своје или туђе мишљење и предлоге 

користећи једноставнија језичка средства; 

одговорно учешће у 

демократском друштву; сарадња; 

комуникација; рад са подацима и 

информацијама 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 



- разумеју једонставне текстове у којима се 

односе на исказивање могућности у 

садашњости и будућности; 

саопште могућности користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и опишу сличности и разлике у 

еколошким навикама у циљној култури и код 

нас. 

2.1.10. 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. 2.1.21. 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. 2.3.3. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 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. 3.1.26. 3.1.27. 

3.1.28. 3.1.29. 3.1.30. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Уметност 7 - разумеју једноставније текстове који се односе 

на изражавање мишљења и предлога;  

- разумеју и саопште своје или туђе мишљење 

или предлог и реагују на њих; 

- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују радње у садшњости, прошлости и 

будућности;  

- размене појединачне информације и/или 

неколико информација које се односе на радње 

у садшњости, прошлости и будућности;  

- опишу радње у садашњости, прошлости и 

будућности користећи неколико везаних исказа;  

естетичка компетенција; 

комуникација; 

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. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

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. 

1.3.1. 1.3.2. 1.3.4. 1.3.5. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23. 2.1.24.  2.1.25. 



- разумеју и описују сличности и разлике у 

омиљеним књижевним и филмским жанровима 

између тинејџера у циљној култури и код нас . 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 

2.3.8. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.6. 

3.1.8. 3.1.10. 3.1.12. 

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. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Провере знања 8 - разумеју једноставније текстове којима се 

изражавају интересовања, радње у 

садашњости и прошлости; 

- саопште своја и туђа интересовања и 

опишу радње у садашњости и прошлости.  

 

-разумеју једноставније текстове у којима 

се описују искуства и догађаји из 

прошлости; опишу у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај из 

прошлости; опишу неки историјски догађај. 

-разумеју једноставније текстове у којима 

се описују искуства и догађаји из 

прошлости; опишу у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај из 

прошлости; опишу неки историјски 

догађај.- разумеју једноставнији текст који 

 

Комуникација, сарадња, 

дигитална компетенција, рад са 

подацима и информацијама,  

компетенција за учење, 

предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву. 

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. 

1.1.19. 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. 

2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.10.  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. 2.1.21. 2.1.22. 

2.1.23. 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. 3.1.6. 3.1.7. 

3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 



се односи на описивање спсосбности, 

будућих радњи, одлука, претпостваки, 

предвиђања, планова и намера; размене и 

саопште информције у вези са својим и 

туђим способностима, будућим радњама, 

одлукама, претпоставкама и 

предвиђањима користећи једноставанија 

језичка средства; 

 

 

- разумеју једноставније формулисана 

правила, обавезе и савете и упутства и 

реагују на њих; формулишу једноставнија 

правила, обавезе и савете и упутстава. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

  Током часа се препоручује динамично смењивање 

техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику 

или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и 

активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, 

игра по улогама, симулације итд.). 

Планира и припрема,.примењује одговарајуће наставне методе 

и облике рада, 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), 



Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-

записа повезати појмове, додати делове слике, допунити 

информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, 

годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација“ у разреду, тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење“ исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала 

(планирање различитих активности, извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге 

манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

 уочавање дистинктивних обележја која указују на 

граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

 одговарање на једноставнија питања у вези са текстом, 

тачно/нетачно, вишеструки избор; 

 извршавање прочитаних упутстава и наредби; 

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,  континуирано прати и вреднује 

властити рад. 

Планира иако да  прилагоди садржај специфичностима и 

могућностима одељења .Примењује интердисциплинарни 

приступ наставним садржајима кроз тематско планирање 

Систематично планира, реализовање и вредноватњеИОП3(рад 

са даровитом децом), примењује ИКТ; 

Подучава ученике разноврсним техникама учења; 

Користи ресурсе локалане заједнице у реализацији наставних 

садржаја; 

Примењује разноврсне облике оцењивања; 

Оспособљаваученике за самовредновање; 

 



 ређање чињеница логичким или хронолошким 

редоследом. 

 

Писмено изражавање: 

 проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

 повезивање краћег текста и реченица са 

сликама/илустрацијама; 

 попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице 

нпр. за пртљаг); 

 писање честитки и разгледница; 

 писање краћих текстова. 

 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: 

игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА 

И 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). 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 

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. 

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

Општу предметну компетенцију наставе језика која подразумева примену основних знања о 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; 

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; 

 



Стандарди 

1. 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 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима и групама, задаци у радној свесци, 

тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања. 

- задаци у радној свесци, тестови вештина  и различите технике формативног оцењивања, ученички радови/пројекти. 

- Тест слушања, читања и писања 

 



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. 

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

2. 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. 

 

3. 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. 

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. 

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.), праћених 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. 

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. 

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.2.1.22. 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 које су тражили од трећег лица (назив улице, број 

линије у градском саобраћају, цену). 

2. 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. 



3. 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.2.3.5. 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. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава 

за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

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 подручја уметности; • развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, 

модерне и савремене уметности. 

Задаци: 

1) Развијање перцепције на основу ритмичких структура природних појава, облика и уметничких дела, као и естетског процењивања; 

развијање способности за комбиновање и конструисање. 

2) Развијање способности правилног уочавања и препознавања величина и односа величина и њихово представљање ликовним језиком. 

3) Развијање осећаја за простор; 



развијање сензибилитета за равнотежу у композицији; 

развијање способности за препознавање различитих начина представљања простора у ликовним делима; 

развијање осећаја за равнотежу у композицији и естетског процењивања. 

4) Развијање љубави према ликовном наслеђу; 

развијање сензибилитета за временску и просторну илузију и стварност, уочавање динамике приликом повезивања покрета и звука; 

развијање моторике. 

5) Оспособљавање за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвено научна подручја и тако развијају 

интересовање за оплемењивање. и заштите природе и смисао за унапређивање културе живљења. 

6) Развијање способности за креативно и апстрактно мишљење. 

7) Развијање способности сарадње и самопоуздања у тимском раду. 

8) Развијање индивидуалног истраживања односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног уметничког 

наслеђа. 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 
19 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

– користи традиционалне 

технике и одабрана 

савремена сред- 

ства за ликовна 

истраживања; 

– изражава, одабраним 

ликовним елементима, 

емоције, стање 

или имагинацију; 

– обликује композиције 

примењујући основна 

знања о пропор- 

цијама и перспективи; 

– користи, сам или у 

сарадњи са другима, 

одабране изворе, по- 

– 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. 

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. 

 

КОМУНИКАЦИЈ

А 
11 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

ЛК.1.1.1.,ЛК.1.

1.2.,ЛК.1.1.3., 



датке и информације као 

подстицај за стваралачки 

рад; 

– разговара о одабраним 

идејама, темама или 

мотивима у умет- 

ничким остварењима 

различитих култура и 

епоха; 

– уважава себе и друге 

када снима, обрађује и 

дели дигиталне 

фотографије; 

– учествује у заједничком 

креативном раду који 

обједињује ра- 

зличите уметности и/или 

уметност и технологију; 

– прави, самостално или у 

тиму, презентације о 

одабраним те- 

мама повезујући кључне 

текстуалне податке и 

визуелне инфор- 

мације; 

– представи своје и 

радове других, кратко, 

аргументовано и 

афирмативно; 

– предлаже идеје за 

уметничку рециклажу, 

хуманитарне акције 

кроз ликовно 

стваралаштво или 

обилазак места и 

установа кул- 

туре; 

–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. 

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. 

 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

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. 

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. 

. 

. 



– разматра своја 

интересовања и 

могућности у односу на 

зани- 

мања у визуелним 

уметностима. 

 

. 

. 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. Централни појам 

је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су изведени остали кључни појмови. У 

седмом разредуих има шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина. Понављање истих кључних појмова из разреда 

у разред не подра-зумева понављање истих садржаја и активности. У сваком разреду кључни појмови се разматрају из другог 

угла и надограђују новим појмовима и подпојмовима. Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на 

ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из 

различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље 



прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено, до краја школовања, да истражују и откривају 

те везе. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању 

компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. У другој колони табеле предложени су називи целина, 

а у трећој пој-мови, подпојмови и теме за разговор и истраживање. Треба имати у виду да предложени садржаји нису предлози 

наставних тема инаставних јединица.У новом моделу наставе и учења фокус није на садржајима. Наставник креира програм 

на основу компетенција, предметног циља, исхода и кључних појмова. Једна наставна тема траје најмањечетири часа. У оквиру 

теме се повезују појмови које наставник бира из свих целина. Да би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави 

треба да доминирају сложени задаци који циљају више исхода и међупредметних компетенција. Осим стваралачког рада 

значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање, истраживање и развијање кретивних 

идеја. Имајући у виду недовољан фонд часова и опремљеност кабинета/учионица у којима се одржава настава Ликовне културе, 

пожељно је да се настава планира тимски. Поједини задаци/актив ности могу да се реализују у кабинету за информатику, у 

интегрисаној настави, у настави других предмета, ван школе (на екскурзији, у музеју...) или као домаћи задатак (индивидуални 

или тимски пројекти). 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА 

Наставник бира оне појмове и ликовне проблеме које ће ученици истраживати кроз стваралачки (ликовни) рад. Затим, планира 

теме и појмове које ученици могу да истраже сами (код куће), а према сопственим интересовањима. 

Композиција 

Када ученици сликају, наставник може да постави ликовни проблем који се односи на повезивање емоција и боја (изражавање 

сопственог расположења или планско коришћење боја да би се изазвале одређене емоције код посматрача). Ученици, ако желе, 

могу да одаберу и истраживачке теме везане за пигментну боју (на пример, по чему боје добијају називе, занимљивости о 

производњи боје током историје, психолошко дејство боје, боје и амбала-жа производа, комбиновање боја приликом уређења 

просторије иутисак који комбинација оставља на посматраче...). Одабрану тему могу да истраже тако што ће истраживати 

податке код куће и/или кроз ликовни рад на часу. Када је реч о стилизовању облика, предлог се односи на то да ученици науче 



како да максимално поједноставе сложени облик, да га кроз фазе, поступно, сведу на знак. Потребно је да уоче по чему је облик 

препознатљив, да разликују његову битну карактеристику од мање важних детаља. Затим, да испробају неке поступке који ће 

им помоћи да стилизују облик (брисање детаља сложеног цртежа белом бојом, свођење сложеног облика на геометријске 

фигуре, опцртавање контуре, цртање контуре, истицање/преувеличавање карактеристичног детаља...). Могу да ураде више 

нацрта на мањем формату папира. Касније, када буду стварали сложеније радове (на пример, портрет) могу да примењују 

поступак или поступке који им највише одговарају. Потребно је и да ученици разумеју разлику између тродимензионалног 

објекта и илузије тродимензионалности (која се постиже на дводимензионалној подлози традиционалним техникама или у 

апликативном програму). Ако процени да су ученици заинтересовани, наставник може да планира и креирање илузија (оп-арт 

или друге илузије), у супротном илузије могу да се планирају за осми разред. 

Предвиђено је да се о принципима компоновања више учи у осмом разреду. У седмом разреду фокус је на оригиналности. Јед- 

нако је важно да, када наставник постави ликовни проблем, ученици плански примене онај принцип или принципе 

компоновања о којима су учили, као и да искуствено и спонтано откривају оне о којима нису учили. Наставник повезује 

одабране појмове и ли ковне проблеме са другим одабраним садржајима. На пример, композиција боја може да се повеже са 

колористичком перспективом, бојом и емоцијама, наслеђем, одабраним принципом компоновања на коме ће бити фокус (на 

пример, равнотежа или доминанта)... 

Орнамент и арабеска могу да се повежу са ритмом, наслеђем, уметничким занимањима...Цртежи и текстуре се креирају 

традиционалним техникама, на часу. Мобилни уређаји могу да се користе за истраживање линија тако што ће ученици прво 

обликовати жичану скулптуру, затим је осветлити мобилним уређајем тако да сенка пада на папир оловком пратити траг бачене 

сенке, а затим довршити апстрактни цртеж комбинованом техником. 

Пропорције 

Наставник нуди само основне податке о пропорцијама људске главе и тела, ученици уче кроз практични рад (златни пресек и 

ергономија могу да се помену у осмом разреду). Када обликују фигуре од меког материјала, могу и да користе жичану 

конструкцију. Ако приказују фигуре и предмете у простору, потребно је да обрате пажњу на однос величина више облика (на 

пример, људска фигура-пас-зграда или бокал-сто-јабука...) и на положај облика. 

Перспектива 

Наставник може да покаже графички приказ/приказе троди мензионалног објекта у отвореном простору и да говори о 

стајалишту, односно месту са кога посматрамо објекат или призор, о линији хоризонта и тачки нестајања/недогледа (прво 



једној). Ученици могу прво да вежбају приказивање једноставних облика (коцка, квадар, слово) у перспективи, на папиру 

мањег формата (могу да користе и папир на квадратиће). Међутим, треба имати у виду да се не ради о садржају из нацртне 

геометрије и пројектовања. Циљ је да ученици развијају визуелно мишљење и да примењују перспективу без мерења, без 

лењира, без помоћних линија... Најважније је да их наставник научи како да опажају. Наставник показује и очигледне примере 

перспективе у уметничким делима. 

Треба водити рачуна о томе да се учење одвија постепено. Перспектива ће се учити и у осмом разреду, па наставник не треба 

да покаже ученицима све врсте перспектива. 

КОМУНИКАЦИЈА 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на комуникацију – тумачење садржаја и изражавање (визуелно, вербално, 

писано и невербално). Ученици треба да до краја седмог разреда науче како да кратко, афирмативно и аргументовано говоре о 

својим радовима, радовима својих вршњака и о наслеђу, а до краја осмог разреда како да на прихватљив начин изразе критику 

или неслагање. Одабрани појмови/теме се повезују са одговарајућим појмовима других целина. 

Садржај уметничког дела 

Теме и мотиви које су ученици постепено упознавали претходних година (пејзаж, портрет, аутопортрет, мртва природа...) могу, 

према процени наставника, да се систематизују пре него што се покажу примери историјских, религијских и митолошких ком- 

позиција. У разговору је неопходно повезати појмове/теме са са дашњим временом и искуством ученика. Ученици се, 

постепено, уводе у разговор о намери уметника, о значају и утицају одабраних уметника и уметничких остварења у прошлости 

и данас, почев од примера из националног наслеђа. Ученици треба да разумеју и чему служе копије уметничких дела, шта је 

плагијат и какав је однос друштва (и закона) према плагирању, шта је оригиналност и због чега је важна. Када ученици обликују 

ликовне радове, фокус је на изражавању емоција, стања и/или имагинације. 

Дигитална фотографија 

О фотографији и филму ће се више учити у осмом разреду, а у седмом разреду је предвиђено да се ученици кроз практични 

рад и мотив близак њиховом искуству постепено уводе у начин комуницирања фотографијом. Елементарне податке о 

организацији композиције и основну терминологију потребно је повезати са одговарајућим садржајима прве целине и 

обезбедити да ученици прво изграде неопходну основу да би могли да се фокусирају на комуникацију – изражавање емоција, 

стања, порука... и утисак који фотографија оставља на посматрача. Разговор може да почне поређењем аутопортрета урађених 

традиционалним техникама, процењивањем како је уметник намеравао да се представи. У практичном раду, предлог је да 



ученици уче како да ураде занимљив селфи примењујући основна знања о кадрирању, а без обраде у фото едиторима. Важно 

је и да науче како да направе избор, односно да се фокусирају на то да ли су успешно приказали оно што је договорено, уместо 

на то да ли су „лепо испали”. Уколико немају сви ученици фото апарате/мобилне уређаје, наставник планира рад у групи и 

коришћење школског фото апарата. Фотографије могу да се користе на часу за анализу, али се не излажу/објављују без дозволе 

ученика и родитеља/старатеља. Потребно је упозорити ученике да не фотографишу једни друге, мењају и објављују те 

фотографије без знања и дозволе. 

Анимација 

Предложени садржаји се односе на кратко упознавање ученика са начином креирања анимираних остварења. Довољно је рећи 

да је креирање анимације сложени посао који подразумева планирање, продукцију и продају. У току продукције (израде) 

анимације припрема се књига снимања и стори борд (често и аниматик). Наставник кратко објашњава функцију стори борда и 

истиче да се стори борд битно разликује од стрипа који је целовито остварење (о стрипу ће се више учити у осмом разреду). 

Ученици могу да скицирају на часу стори борд користећи традиционалну цртачку технику. Циљ је да ученици сазнају да у 

креирању појединих уметничких остварења учествује више тимова који међусобно сарађују, да се рад на таквим делима 

унапред планира, да се идеје разрађују на различите начине и да науче како да скицирају своју замисао у форми стори борда. 

Они ученици који су заинтересовани за индивидуални пројекат (домаћи рад) могу да ураде и дизајн карактера (изглед и особине 

јунака), затим причу или синопсис који су сами осмислили (индивидуални пројекат који се планира у договору са наставником 

Српског језика и књижевности), или могу да анимирају лик који су осмислили (индивидуални пројекат који се планира у 

договору са наставником Информатике и рачунарства). 

Сцена 

Предложени садржај се односи на обједињене уметности. Овај садржај се до сада у пракси реализовао различито. Предлог је 

да наставник прво покаже одабрана уметничка остварења (мултимедијално позориште, интерактивно позориште, сценски 

дизајн...), а затим да заједно са ученицима договори активност у којој ће сви ученици учествовати према својим афинитетима 

и способностима. 

Презентације 

Ученици треба да почну да уче како да из текста издвоје најбитније садржаје, највише десет теза (број теза је потребно 

постепено смањивати). Када раде дигиталну презентацију, наставник треба да поставља јасне захтеве. На пример, да 

презентација нема више од седам слајдова, да су текст и слика у равнотежи, да контраст између боје подлоге и боје слова не 



замара очи... Затим, да су визуелне информације релевантне. Такође, потребно је разговарати о томе коме је презентација 

намењена и како држи пажњу публици. Потребно је водити рачуна о постепеном повећавању захтева (презентације ће се радити 

и у осмом разреду). 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

У овој целини су груписани садржаји који се односе на укључивање ученика у културне и уметничке активности у заједници 

и на развијање позитивних ставова према наслеђу свог и других народа. 

Уметност и технологија 

До краја седмог разреда ученици треба да упознају сва уметничка занимања за која се могу оспособити у средњим уметничким 

школама (остала занимања су предвиђена за осми разред). Ученици треба да размотре своја интересовања и могућности и дана 

време почну са припремањем за пријемни испит, уколико планирају да упишу уметничку школу. 

Циљ разговора о новој технологији је да се ученици упознају са технологијом која се тренутно користи и да размотре на који 

начин технологија утиче на рад уметника. Наставник нуди минимум података, само онолико колико је потребно да се објасне 

основни појмови. На пример, израз „виртуелна реалност” (VR) се односи на симулације облика и простора које су створене 

различитим технологијама (израз се не везује за традиционалне ликовне технике). Компјутерски генерисане слике (CGI) се 

користе у филму, анимираном филму, рекламама, игрицама. Апликативни програми омогућавају вајарима да за краће време 

обликују скулптуре, које остају као трајни записи, а не морају да се изведу у материјалу. Холограми су слике направљене 

помоћу ласерске технологије. У овом тренутку, 7D облици су холограми у реалном простору које видимо и без специјалних 

наочара. Јапански научници су произве ли холограм који можемо и да додирнемо. Дигиталном оловком „Phree” могуће је 

цртати скоро на свакој површини. Осим за фотографисање, дронови могу да се користе и за сликање. 3D штампа омогућава да 

се за кратко време „одштампа” било шта: кућа, аутомобил, вештачки органи, скулптуре... Познате дизајнерске куће (Levi’s, 

Nike, Ralph Lauren...) сарађују са великим корпорацијама које производе рачунаре и електронику, као што је Мајкрософт. 

Неким уметничким дисциплинама нова технологија пружа више могућности, док друге ограничава. Наставник планира како 

ће подстаћи ученике да развијају ставове.  

Уметност око нас 

Први предлог се односи на развијање позитивних ставовапрема себи, другима и друштву у целини, а кроз ангажовање  

уликовном раду за хуманитарне активности, у уметничким пројектима (рециклажа), у програмима у музејима, у културно-

уметничким манифестацијама у свом месту. Уколико нема могућности да се ученици непосредно укључе у културно 



уметнички живот за једнице, могу да смишљају и предлажу пројекте, да се повежу са музејима путем видео конференције, да 

користе предности диги тализованог наслеђа. Наставник прави избор садржаја из националног наслеђа. Имајући у виду фонд 

часова, одабрани садржаји се могу користити као пример за ликовне проблеме који се истражују, као подстицај (мотивација) 

за стварање, као истраживачке теме (креирање презентација), могу се реализовати у корелацији са другим програмима, у 

интегрисаној тематској настави. Наставник објашњава и зашто су одабрани примери значајно наслеђе, зашто су важни за развој 

културног туризма и на који начин су повезани са животом ученика. Препорука је да школа у току године најмање једном 

реализује учење у сарадњи са установом културе, по могућности у самој установи културе. Садржаји који се односе на 

промоцију наслеђа и на установе за заштиту наслеђа предвиђени су за осми разред. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. Могући елементи 

за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су-: 

– oднос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; 

потписује радове; чува радове у мапи...); 

– oднос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; 

поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...); 

– oднос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и 

да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...); 

– разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...); 

– повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...); 

– оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

– организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о простору, 

перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...); 

– вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емо- 

ције...); 



– употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира 

одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као 

помоћносредство у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. Самопроцена радова 

је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум и назив 

рада. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није 

јасна или питање које бих поставио. Када се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 

ствари које ми се највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је 

уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих поставио уметнику. Када се ученик ликовно изражава: 

3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиђају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи 

којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Важно је да ученик 

не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. 

Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и да се 

фокусира на његово уклањањ или да дође до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да листиће попуњавају брзо. 

Понекад је најважније оно чега се првог сете. Наставник може да прилагођава методу у складу са типом активности/задатка 

или да осмисли другачије чек-листе. 

Ликовна култура за 7. Разред, аутор доц. др Миливој Мишко Павловић, БИГЗ 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: MУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД: 7.РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

Циљеви предмета: 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. 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

 

Барок. 

Рођење опере.  

Клаудио 

Монтеверди.  

Облици вокално-

инструменталне 

музике (ораторијум, 

кантата). 

Инструментална 

музика: солистичко, 

камерно и 

оркестарско 

музицирање.  

Инструментални 

облици: свита, 

кончерто гросо. 

Антонио Вивалди, 

Јохан Себастијан 

Бах и Георг 

Фридрих Хендл. 

 

Класицизам  

Појам сонате 

и симфоније. 

Жанрови 

класичне 

музике –

опера, 

-повеже  

различите 

видове  

музичког 

изражавања 

са 

друштвено-

историјски

м 

амбијентом 

у коме су 

настали;  

-наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактерист

ична за 

период 

барока и 

класицизма; 

-уочи 

основне 

карактерист

ике 

музичког 

стваралаштв

-прилагођава 

дати програм у 

складу са 

могућностима 

одељења, 

техничким 

условима, 

ресурсима 

 

-креира 

годишњи 

плана рада а 

затим 

оперативни 

план 

 

- дефинише 

исходе и ради 

операционализ

ацију исхода 

по наставним 

јединицама 

 

- прати 

оствареност 

исхода 

 

– солистичко 

извођење, 

 

– групно 

певање, 

 

– свирање 

инструмента 

(Орфов 

инструметар

ијум, 

металофон, 

синтисајзер) 

 

– активно 

слушање 

музике-

анализа дела, 

 

-- доношење 

критичко 

суда о 

уметничким 

делима 

 

– 

компоновањ

Српски 

језик и 

књижевно

ст 

 

Историја 

Страни 

језици 

Математи

ка 

Биологија 

Физичко 

и 

здравстве

но 

васпитањ

е 

Ликовна 

уметност 

Информа

тика и 

1.Усмена провера 

2.писана провера до 15 

минута 

3.допринос ученика за 

време групног рада, 

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,кооперативн

отруд,рад, залагање 

6. формативно/ сумативно 

оцењивање 

 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

црквени 

жанрови,  

симфонијска, 

концертантна

, камерна 

(посебно 

гудачки 

квартет), 

солистичка 

музика. Јозеф 

Хајдн, 

Волфганг 

Амадеус 

Моцарт и 

Лудвиг ван 

Бетовен. 

 

Развој српске 

црквене музике. 

а у бароку и 

класицизму; 

-препозна 

инструмент 

или групу 

према врсти 

композициј

е у оквиру 

датог 

музичког 

стила; 

-објасни 

како је 

музика 

повезана са 

другим 

уметностим

а и 

областима 

ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања 

нота; 

извођачке и 

-подстиче 

креативност и 

машту деце 

 

- упознаје децу 

са различитим 

музичким 

садржајима 

према плану. 

 

-подстиче 

извођење 

(певање, 

свирање)  

Ученика 

 

-подстиче и 

води музичко 

стваралаштво 

кроз примере 

 

- прати, 

бележи,оцењуј

е постигнућа 

 

е мањих 

музичких 

целина, 

 

- израда 

истраживачк

их радова 

-

учествовање 

у пројектима 

 

- учетвују у 

креативним 

радионицама

-праљење 

музичких 

инструменат

а 

 

-илустрације 

музичких 

садржаја 

 

- активно 

учествују у 

раду 

 

рачунарст

во 

Верска 

настава 

Грађанск

о 

васпитањ

е  

 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

техничке 

могућности 

инструмена

та;  

-разликује 

музичке 

форме 

барока и 

класицизма; 

-

идентифику

је 

репрезентат

ивне 

музичке 

примере 

најзначајниј

их 

представник

а барока и 

класицизма; 

-

идентифику

је елементе 

музике  

барока и 

класицизма  

као 

-

осмишаљавњ

е музичких 

квизова 

 

-састављање 

ритмичких 

вежби и 

мелодија 

 

-Креативна 

употреба 

мултимедија 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

инспирациј

у у музици 

савременог 

доба; 

-понаша се 

у складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 

-критички 

просуђује 

утицај 

музике на 

здравље; 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕ

НТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жичани: трзалачки 

и гудачки. 

Градитељске 

школе. 

Појам 

симфонијског 

оркестра 

Српски народни 

музички 

инструменти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-препозна 

врсту 

жичаних 

инструмент

а по изгледу 

и звуку;  

-опише 

начин 

добијања 

тона код 

жичаних 

инструмена

та;  

-препозна 

инструмент 

или групу 

према врсти 

композициј

е у оквиру 

датог 

музичког 

стила; 

-користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживањ

е, извођење 

    



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи 

музичке 

изражајности

:тeмпo, 

динaмика, 

тoнскe бoje 

различитих 

глaсoва и 

инструмeната

. 

Слушање 

световне и 

духовне 

музике 

барока и 

класицизма.   

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

иструмeнтaл

и 

стваралаштв

о. 

-Препозна 

инструмент

е у 

симфонијск

ом оркестру 

-Зна да 

наведе 

инстурмент

е и препозна 

интрументе 

по групама. 

-Препознаје 

српске 

народне 

инструмент

е. 

-изрази 

доживљај 

музике 

језиком 

других 

уметности 

(плес, 

глума, 

писана или 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

них и 

инструмeнтa

лних 

кoмпoзициja, 

дoмaћих и 

стрaних 

кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне 

народне музике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Пeвaње 

пeсама пo 

слуху и из 

нотног текста 

(солмизацијо

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

-

идентифику

је 

репрезентат

ивне 

музичке 

примере 

најзначајниј

их 

представник

а барока и 

класицизма; 

-

идентифику

је елементе 

музике  

барока и 

класицизма  

као 

инспирациј

у у музици 

савременог 

доба; 

-разликује 

музичке 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м) 

самостално и 

у групи. 

-Певање 

песама у 

комбинацији 

са покретом.  

-Певање и 

свирaњe из 

нотног текстa 

нaрoдних и 

умeтничких 

композиција 

нa 

инструмeнти

мa Oрфoвoг 

инструмeнтa

риja и/или на 

другим 

инструмент. 

-Извођење 

једноставниј

их музичких 

примера у 

вези са 

обрађеном 

темом.  

форме 

барока и 

класицизма; 

-користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживањ

е, извођење 

и 

стваралаштв

о. 

-

идентифику

је елементе 

музике  

барока и 

класицизма  

као 

инспирациј

у у музици 

савременог 

доба; 

-изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас, покрет 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛА

ШТВО 

 

 

 

-Извођење (певање 

или свирање) 

једноставних 

ритмичких и 

мелодијских 

репрезентативних 

примера 

(oдломака/тема) у 

стилу музике 

барока, класицизма 

 

 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 

учeници 

изводе.  

Крeирaњe 

ритмичке 

прaтњe.  

Реконструкција 

музичких догађаја у 

стилу барока и 

класицизма. 

и 

инструмент

е, 

сaмoстaлнo 

и у групи; 

 

-користи 

музичке 

обрасце у 

осмишљава

њу 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, 

свирaњe и 

пoкрeт;  

-

комуницира 

у групи 

импрoвизуj

ући мање 

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнт

ом или 

пoкрeтом; 

-учествује у 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

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 

мaнифeстaц

иjaм 

-примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања 



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

у 

заједничком 

музицирању

;  

-понаша се 

у складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 

-примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања 

у 

заједничком 

музицирању

;  

-изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас, покрет 

и 

инструмент



Наставна 

тема/област 

 

Садржаји Исходи Активности 

наставника 

Активности 

ученика 

Корелациј

а 

Начин праћења 

евалуација 

е, 

сaмoстaлнo 

и у групи; 

-користи 

музичке 

обрасце у 

осмишљава

њу 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, 

свирaњe и 

пoкрeт;  

-

комуницира 

у групи 

импрoвизуj

ући мање 

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнт

ом или 

пoкрeтом; 

 

 

 

Начин и поступак остваривања програма:   



 

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

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

музичког наслеђа и култури свога и других народа, као и неговање смисла за заједничко музицирање у свим облицима 

васпитно-образовног рада са ученицима; 

Задаци:  

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;  

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање музике);  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе;  

- упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци: Ученици треба да: 

 - певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске);  

- упознају основне појмове из музичке писмености;  

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору;  

- развијају стваралачке способности 

 

Годишњи фонд часова:36 



Наставне методе:  Основни методски приступ се темељи на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној слици и 

тумачењу. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног 

учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање. Да би постигао очекиване исходе наставе 

и учења, наставник користи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и развијене моделе 

мултимедијалне наставе. Корелација између предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици 

могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења 

информација (интернет, књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене 

искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји 

изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

Активности наставника: Улога наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући у виду: састав одељења и 

карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије 

којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне 

планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних 

наставних јединица. Од наставника се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, 

дефинише исходе на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне 

и оне које могу само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа 

постигнућа ученика. Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, наставник 

ваља да их упути у начине и облике употребе других извора сазнавања.  

Активности ученика:  

– солистичко певање, 

– групно певање, 

– свирање инструмента (Орфов инструметаријум, металофон, синтисајзер) 

– активно слушање музике, 

-- доношење критичко суда о уметничким делима 



– компоновање мањих музичких целина, 

– музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке културе и школске 

музичке догађаје, креирање, организација и реализација музичких догађаја...), 

– посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке омладине или неког 

другог удружења, концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...). 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања сваког ученика. 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa 

кoje су прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе и учења. Ниjeднa oблaст сe нe мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, 

a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим другим aспeктимa музикe. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја 

из живота ученика. Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче мисаону активност, драгоцену за развијање 

укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, и представља одличну основу за интеграцију са другим 

предметима. 

Настава усмерена на остваривање исхода даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични 

однос према музици а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање (певање и свирање)  ученика и музичко 

стваралаштво у оквиру којих ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. Основни методски 

приступ се темељи на звучном утиску, по принципу од звука ка нотној слици и тумачењу.  

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у 

музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

− Човек и музика. 

− Музички инструменти. 

− Слушање музике. 

− Извођење музике. 

− Музичко стваралаштво. 



 Да би постигао очекиване исходе образовног-васпитног процеса, наставник користи глас и покрет, музичке 

инструменте, елементе информационих технологија као и развијене моделе мултимедијалне наставе. Корелација између 

предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори 

и извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања информацијама и њиховог коришћења (интернет, књиге...), 

сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у групама и 

радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) 

експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

Процес учења базира се на перцепцији најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), који 

имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и креирају 

одговарајући сазнајно-емоционални доживљај. 

Човек и музика 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних 

срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, 

слушaњa или извoђeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у датом периоду према њој и 

њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву данас познајемо или и 

нешто друго.  

Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду 

одабране и пренесене у служби разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за седми 

разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају информисаност о немузичким 

аспектима барока и класицизма на детаљнији и специфичнији начин. 

Музички инструменти  

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, 

значајно средство музичког изражавања човека, информације о музичким инструментима треба да проистекну непосредно из 

историјског и стваралачког контекста. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и 

догађаја, односно прилика када се и на који начин музика изводила. 



Као и све друге, жичане инструменте треба обрадити кроз одговарајуће слушне примере који на упечатљив начин 

презентују њихове основне карактеристике. Информације о жичаним инструментима (трзалачким и гудачким) треба да буду 

сведене и усмерене на начин добијања тона, тонску боју, изражајне и основне техничке могућности и примену. 

Инструменте барока и класицима потребно је аудитивно и визуелно приказати кроз најосновније информације у 

оквиру предвиђеног наставног садржаја. 

Карактеристичне народне инструменте, од севера до југа Србије, представити слушно и визуелно. Неопходно је 

наставне садржаје међусобно интегрисати – географско подручје повезати са народном песмом, игром, ношњом и 

обичајима обрађиваног локалитета. 

До знања о инструментима ученици треба да дођу из непосредног искуства путем слушања и опажања, а не 

фактографским набрајањем, односно меморисањем података.  

Слушaњe музикe  

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик 

треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток 

(попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). 

Постепено, ови елементи музичког тока постају „константа“ у процесу ученичке перцепције па наставник може да проширује 

опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У 

контексту барока и класицизма, посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока и намене слушаног дела 

– описати специфичност одређених елемената музичог дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом 

повезати са контекстом настанка дела и намене.   

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. 

Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa 

посебно треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на извођачки састав, изражајне могућности 

инструмената и врсте вишегласја. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих 

области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика креативност и критичко 



мишљење. Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм, свог и других нaрoдa и нaрoднoсти треба представити у контексту 

разумевања  рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa слушаних композиција. 

Извoђeњe музикe 

 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Читање с листа једноставног 

ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у 

музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има значајан 

утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је важно да се кроз извођење 

музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила изражавања.                      

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, начин извођења треба прилагодити 

у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба усмеравати на покрете који имају одговарајуће значење у музичком чину.  

 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Посебну пажњу треба обратити на тонски опсег 

композиција за певање због физиолошких промена певачког апарата (мутирање). Приликом извођења песама најстарије 

музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до 

изражаја.  

Песме се обрађују по слуху и из нотног текста. Приликом обраде песама из нотног текста након текстуалне, следи 

анализа нотног текста, савладавање ритма, певање солмизацијом и на крају певање са литерарним текстом. Са ученицима је 

неопходно постићи изражајно певање. 

 

Свирaњe 

Узвођење свирањем треба реализовати на ритмичким и мeлoдиjским инструмeнтима. Свирaњe нa мeлoдиjским 

инструмeнтимa је oлaкшaнo чињеницом да су учeници музички oписмењени те мoгу кoристити нoтне примeре пojeдиних 

пeсaмa кoje су најпре анализиране и сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке вeштине, 

координација и опажајне способности. 



Елементи музичке писмености 

Елементе музичке писмености треба обрађивати кроз одговарајуће музичке примере и композиције, од нотне слике и 

тумачења према звуку. Елементима који су обрађени у претходним разредима додати обраду Де-дур лествице кроз 

одговарајуће музичке примере. 

Пројектна настава се остварује реализацијом пројекта и тимским радом ученика. Тема пројекта се састоји од подтема 

које ученици могу да реализују у тиму, тандему или појединачно.  

Праћење и вредновање наставе и учења: Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних 

који имају музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу 

оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за 

праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као и рад, 

степен ангажованости, кооперативност, интересовање, став, умешност и креативност. Тако се у настави музичке културе за 

исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се 

конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких 

активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, 

односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи 

постојеће знање.У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним 

проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних 

начина оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

1. допринос ученика за време групног рада, 

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. 



У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу 

на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин размишљања приликом слушања, као 

и примену тероетског знања у музицирању.  

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити 

самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 

невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичко стваралаштво, оно треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања 

ученика, а не према квалитету насталог дела, јер су и најскромније музичке импровизације, креативно размишљање и стварање, 

педагошки оправдане. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама 

(до 15 минута) и проценом практичног рада и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба  

користити и друге начине оцењивања као што су: 

− 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. 

 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу 

на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као 

и примену теоретског знања у музицирању.  

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити 

самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 

невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 



Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, неопходно је имати на 

уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу 

и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању 

кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање 

ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање 

резултата учења. Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену 

знања. 

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

континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се 

покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као недовољно 

ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

Београд, јун 2020.           Милица Анђелковић Коматина 

             Наставник музичке културе 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ          

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

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 
На крају 

месеца ученик 
ће бити у 
стању да: 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ТИП 
ЧАСА 

МЕЂУПР
ЕДМЕТН
О 
ПОВЕЗИВ
АЊЕ 

СТАНДАРДИ 



- објасни 

појам 

новиог 

века; 

- одреди 

када је 

почео, а 

када се 

завршио 

нови век; 

- изврши 

поделу 

новог века 

на 

прединдус

тријско и 

индустриј

ско доба и 

објаснира

злику 

између 

ових 

периода; 

- наведе 

основне 

одлике 

индустриј

ског доба; 

- наведе 

најзначајн

ије 

Увод у наставу; упознавање са планом и уџбеником 

 

Иницијални тест 

 

Опште карактеристике новог века од индустријске 
револуције до краја Првог светског рата 

 

Историјски извори за историју новог века од 
индустријске револуције до краја Првог светског рата 

 

Опште карактеристике и историјски извори за историју 
новог века од индустријске револуције до краја Првог 
светског рата  

 

Индрустријска револуција 

 

Енглеска и Америчка револуција 

 

Индустријска револуција; Енглеска и Америчка 
револуција 

утврђив
ање 

 

 

утврђив
ање 

 

обрада 

 

 

 

обрада 

 

 

 

 

утврђив
ање 

 

 

Географи
ја: Регије 
и 
друштво, 
Европе и 
Америке 

 

Физика: 
Механик
а и изуми 
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историјск

е изворе за 

проучава

ње новог 

века од 

индустриј

ске 

револуциј

е до краја 

Првог 

светског 

рата; 

- препозна 

тип 

историјск

их извора 

на основу 

њиховог 

садржаја и 

одреди 

њиховусаз

најну 

вредност; 

- препозна 

историјск

е изворе у 

свом 

окружењу 

и одреди 

хронолош

ке оквире 

 

 

 

обрада 

 

обрада 

 

утврђивањ
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



у којимасу 

настали; 

- објасни 

како је 

индустриј

ска 

револуциј

а утицала 

на развој 

друштва у 

индустриј

ском добу; 

- наведе 

разлоге 

незадовољ

ства 

народа 

апсолутис

тичким 

режимом 

у Европи; 

- именујеш 

најзначајн

ије 

европске и 

светске 

личности 

од 

средине 

XVIII до 



средине 

XIX века. 



- објасни 

појам 

просвети

тељства и 

наброји 

најзначај

није 

представ

нике; 

- наведе 

разлоге 

незадово

љства 

народа 

апсолути

стичким 

режимом 

у Европи; 

- набројиш 

основне 

тековине 

Францус

ке 

револуци

је и 

упореди

ш их са 

данашњи

м 

вредност

има; 

Просветитељство и просвеће- 

ни апсолутизам 

 

Француска револуција  

 

Просветитељство и просвеће- 

ни апсолутизам 

Француска револуција 

 

Наполеоново доба 

 

Европа након Наполеонових 

ратова 

 

Наполеоново доба 

Европа након Наполеонових 

ратова 

 

обрада 

 

 

обрада 

 

утврђив
ање 

 

 

 

обрада 

 

обрада 

 

 

утврђив
ање 

 

 

Српски 
језик и 
књижевн
ост-
Романтиз
ам;  

 

Музичка 
култура - 
Химне 

 

Географи
ја- 
Европа,Б
алканско 
полуостр
во 
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- именујеш 

најзначај

није 

европске 

и светске 

личности 

од 

средине 

XVIII до 

средине 

XIX века; 

- покажеш 

на 

историјск

ој карти 

правце 

Наполео

нових 

ратова и 

објасниш 

њихов 

утицај на 

европске 

народе; 

- препозна

ш утицај 

књижевн

ости и 

уметност

и на 

развој 

Источно питање до средине XIX века 

 

Источно питање до средине XIX века 

 

Европа и свет на почетку индустријског доба – тест 

 

Срби под туђинском влашћу крајем XVIII и на почетку 
XIX века 

 

обрада 

 

 

утврђива
ње 

 

 

системат
и-зација 

 

обрада 



национал

ног духа 

код 

европски

х народа; 

- објасниш 

положај и 

начин 

живота 

припадни

ка 

различит

их 

друштвен

их 

слојева у 

Европи и 

свету на 

почетку 

индустри

јског 

доба; 

- објасни 

положај 

српског 

народа 

под 

страном 

влашћу;  

- наведе 

узроке и 



повод за 

избијање 

Српске 

револуци

је;  



- објасни 

положај 

српског 

народа 

под 

страном 

влашћу; 

- наведе 

узроке и 

повод за 

избијање 

Српске 

револуци

је; 

- наведе 

хроноло

шким 

редослед

ом главне 

догађаје 

Српске 

револуци

је  

- опише 

значај 

најважни

јих 

догађаја 

у Српској 

револуци

ји; 

Срби под туђинском влашћу крајем XVIII и на почетку  
XIX века 

 

Први српски устанак 

 

Први српски устанак 

 

Други српски устанак и борба за аутономију 

 

Други српски устанак и борба за аутономију 

 

Доба уставобранитеља 

 

Доба уставобранитеља 

 

Црна Гора у доба владичанства 

утврђив
ање 

 

 

обрада 

 

утврђив
ање 

 

обрада 

 

 

утврђив
ање 

 

 

обрада 

 

утврђива
ње 

Српски 
језик и 
књижевн
ост-
Народна 
епска 
поезија-
Почетак 
буне 
против 
дахија;  

Биографи
је, Горски 
вијенац 

 

Географи
ја- Србија 
и Црна 
Гора 
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- набројиш 

најзначај

није 

личности 

код Срба 

до 

средине 

XIX века 

и 

објасниш 

њихову 

улогу и 

значај; 

- тумачиш 

основне 

историјск

е изворе 

који се 

односе на 

историју 

српског 

народа у 

XVIII и 

првој 

половини 

XIX века; 

- опишеш 

живот 

Срба под 

Хабзбур

шком 

 

обрада 

 

 

 

 

 

 

 



монархиј

ом и под 

Турцима 

у XVIII и 

првој 

половини 

XIX века; 

- објасниш 

утицај 

српских 

интелект

уалаца на 

развој 

национал

ног 

идентите

та 

српског 

народа; 

- користи

ш карте 

које се 

односе на 

историју 

српског 

народа у 

XVIII и 

првој 

половини 

XIX века. 



- објасни 

развој Црне 

Горе у доба 

владичанств

а; 

- наведе 

узроке и 

повод за 

избијање 

Српске 

револуције; 

- опише значај 

најважнијих 

догађаја у 

Српској 

револуцији; 

- наброји 

најзначајније 

личности код 

Срба до 

средине XIX 

века и 

објасни 

њихову 

улогу и 

значај; 

- опише живот 

Срба под 

Хабзбуршко

м 

монархијом 

Црна Гора у доба владичанства 

 

Српске државе и народ до средине XIX века – тест 

 

Револуције 1848/49.године 

 

Уједињење Италије и уједињење Немачке 

 

Револуције 1848/49; Уједињење Италије и уједињење 
Немачке 

 

Балкански народи и источно питање у другој половини 
XIX  века 

 

Балкански народи и источно питање у другој половини 
XIX  века 

 

Успон САД и борба за колоније 

 

 

утврђив
ање 

 

система
ти-
зација 

 

обрада 

 

обрада 

 

 

утврђив
ање 

 

 

обрада 

 

 

 

Географиј
а: 
Европске 
регије, 
друштвен
а 
географиј
а и 
миграције 
становни
штва 

 

Балканске 
регије; 
Србија; 
Црна Гора 

 

Сједињен
е 
Америчке 
Државе 
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и под 

Турцима у 

XVIII и првој 

половини 

XIX века; 

- објасни 

утицај 

српских 

интелектуал

аца на развој 

националног 

идентитета 

српског 

народа; 

- наведе 

разлоге и ток 

револуција 

1848/49. 

године у 

Европи; 

- објасни како 

је дошло до 

уједињења 

Италије и 

уједињења 

Немачке; 

- опише како 

су догађаји 

из друге 

половине 

XIX века 

утврђив
ање 

 

 

 

обрада 

 

 

 



утицали на 

политичке и 

друштвене 

промене у 

Европи и 

свету; 

- разуме 

друштвене 

промене у 

САД у XIX 

веку; 

- покаже на 

карти 

колоније 

САД и 

других 

великих 

сила; 

- анализира и 

упореди 

историјске 

изворе с 

краја XIX 

века и 

одреди којој 

врсти 

припадају; 

- објасни и 

дефинише 

Источно 

питање; 



- наведе како 

Балкански 

народи 

учествују у 

решавању 

Источног 

питања; 

- наведе важне 

догађаје и 

личности у 

Великој 

источној 

кризи; 

- наброји 

одлуке 

конгреса у 

Берлину; 

- објасни 

улогу 

великих сила 

и њихов 

утицај на 

Балкану 

удругој 

половини 

XIX века. 



- наведе 

разлоге и 

ток 

револуциј

а 1848/49. 

године у 

Европи; 

- објасни 

како је 

дошло до 

уједињења 

Италије и 

уједињења 

Немачке; 

- опише 

како су 

догађаји 

из друге 

половине 

XIX века 

утицали 

на 

политичке 

и 

друштвене 

промене у 

Европи и 

свету; 

- наброји 

најзначајн

ије изуме 

Успон САД и борба за колоније 

 

Промене у привреди, друштву и култури на крају 
XIXвека 

 

Промене у привреди, друштву и култури на крају 
XIXвека 

 

Европа и свет у другој половини XIX века  

 

Европа и свет у другој половини XIX века - тест 

 

Европа и свет у другој половини XIX века - анализа 
остварености исхода – закључивање оцена 

 

 

 

 

 

утврђив
ање 

 

обрада 

 

 

утврђив
ање 

 

 

утврђива
ње 

 

 

системат
и-зација 

 

система
ти-
зација 

 

Српски 
језик и 
књижевн
ост: 
Реализам 
као 
књижевн
и правац 

 

Ликовна 
култура: 
Импреси
онизам 

 

Физика: 
Електриц
итет, 
електром
агнети- 

Зам 

 

Хемија: 
Периодн
и систем 
елеменат
а 
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ИС.3.1.5. 

ИС.1.1.6.ИС.3.1.1.ИС.3.1.
3 



друге 

индустриј

ске 

револуциј

е; 

- анализирај

ући дате 

примере, 

уочи 

утицај 

научно-

технолош

ког развоја 

на 

промене у 

друштвен

им и 

привредни

модносим

а, као и у 

природно

м 

окружењу; 

- наведе 

карактери

стике 

најзначајн

ијих 

идеологиј

а насталих 

у другој 

 

Биологиј
а: 
Теорија 
еволуциј
е 

 

Географи
ја: САД, 
Србија; 
друштве
на 
географиј
а 



половини 

XIX века; 

- покаже на 

историјској 

карти 

колоније 

настале 

крајем XIX 

века; 

- наведе 

најзначајни

је личности 

у Европи и 

свету 

крајем XIX 

века; 

- анализира 

историјске 

изворе с 

краја XIX 

века и 

одреди 

којој врсти 

припадају; 

- сам процен 

коју 

закључну 

оцену 

наставник 

треба да 

музакључи 

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 



 

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. 

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. 



НАЧИ

Н 

ОСТВА

РИВА

ЊА 

ПРИН

ЦИПА, 

ЦИЉЕ

ВА И 

СТАНД

АРДА 

ПОСТ

ИГНУЋ

А 

Кроз компетенције наставног предмета историја; 

Корелацијом између предмета која развија способности ученика за активно учење. 

Развој информационо-комуникационих техника; 

Организацију и припрему рада у дигиталном окружењу; 

Држањем угледних часова и укључивањем других часова ради развоја међупредметних компетенција. 

Планирање посета или излета у складу са условима у и ван школе. 

Држањем часа у природи у складу са условима у и ван школе. 

Упућивањем ученика на самосталан истраживачки рад – преко интернета, на терену, посета музеју и сл. 

Израђивањем наставних материјала са ученицима. 

Мотивисањем похвалама и кроз оцене за активност, пројекте и сл. 

Радом са ученицима који раде по индивидуализацији. 



ПРАЋЕ

ЊЕ 

НАЧИ

НА 

ОСТВА

РИВА

ЊА 

СТАНД

АРДА 

ПОСТ

ИГНУЋ

А 

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). 

Адекватним темама у оквиру четири школска писмена задатка проверити усвојеност обрађених садржаја, стил, језик, правопис – 

културу изражавања. 

Организовати иницијално тестирање; тематске кварталне, полугодишње и годишње провере знања; 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. 

 

 

 

 



НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

 

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. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 
3 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

– дефинише границе 

континента и показује на 

карти океане и 

мора којима је 

проучавани континент 

окружен и лоцира највећа 

острва, полуострва, 

мореузе, земљоузе, 

пролазе, ртове; 

– проналази на карти 

државе проучаване регије 

и именује их; 

– приказује на немој 

карти: континенте, 

океане, мора, облике ра- 

зуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, 

државе, градове; 

– 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. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 
20 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 



– класификује облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет карак- 

теристичан за наведену 

територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на 

климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног кон- 

тинента; 

– проналази податке о 

бројном стању 

становништва по конти- 

нентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, гу- 

стине насељености, 

природног прираштаја, 

миграција и специ- 

фичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и 

у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује 

тематске карте 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 

АЗИЈА 17 

– 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. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

АФРИКА 12 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 



становништва по 

континен- 

тима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и 

последице урбанизације 

на различитим кон- 

тинентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске разви- 

јености појединих регија 

и одабраних држава; 

– уз помоћ географске 

карте објашњава 

специфичности поједи- 

них просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње 

миграције, демограф- 

ска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политич- 

ка нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 
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. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 
5 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

– одговоран однос према 

околини; 

– одговоран однос према 

здрављу; 

– одговорно учешће у 

демократском друштву; 

–предузимљивости 

орјентација ка 

предузетништву; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 



демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– препознаје негативне 

утицаје човека на 

животну средину на- 

стале услед 

специфичности развоја 

пољопривреде, 

рударства, 

енергетике, индустрије, 

саобраћаја и туризма на 

проучаваним 

континентима, регијама и 

у одабраним државама; 

– анализира примере 

позитивног утицаја 

човека на животну сре- 

дину у државама које 

улажу напоре на очувању 

природе и упо- 

ређује их са сличним 

примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о 

могућим решењима за 

коришћење чистих 

извора енергије у 

државама чија се 

привреда заснива највише 

на 

експлоатацији нафте и 

угља; 

– истражује утицај 

Европске уније на 

демографске, економске 

и 

– рад са подацима и 

информацијама; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 
4 

– 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. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 
5 

– 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; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 



политичке процесе у 

Европи и свету; 

– описује улогу 

међународних 

организација у свету. 

–естетичка компетенција. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије Европе, 

Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. 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 држава. Ученици ће уз помоћ наставника, 

расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо комуникационих технологија обрађивати 

појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-економске 

одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати регионално-географске приказе одабраних држава. 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 

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 (72 часа) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

Циљеви:    

Ученик би требало да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом,  

правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

- користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 

- упозна силу трења 

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

- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

- 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 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

1. СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 
25 

 

– разликује 

скаларне и 

векторске физичке 

величине; 

– користи и 

анализира резултате 

мерeња различитих 

физичких 

величина и 

приказује их 

табеларно и 

графички; 

– анализира 

зависност брзине и 

пређеног пута од 

времена код 

праволинијских 

кретања са сталним 

убрзањем; 

– примени Њутнове 

законе динамике на 

кретање тела из 

окружења; 

– покаже од чега 

зависи сила трења и 

на основу тога 

процени 

како може 

променити њено 

деловање; 

 

1. естетичкa 

компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  

4. сарадњa  

5. дигиталнa 

компетенцијa  

6. компетенцијa за 

учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према 

околини  

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

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.2.1.4 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 

2. КРЕТАЊЕ 

ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ 

 

СИЛА ТРЕЊА 

12 

 

1. естетичкa 

компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  

4. сарадњa  

5. дигиталнa 

компетенцијa  

6. компетенцијa за 

учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према 

околини 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

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.2.1.4 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 



3. РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 
11 

– демонстрира 

појаве: инерције 

тела, убрзаног 

кретања, кретање 

тела под дејством 

сталне силе, силе 

трења и сила акције 

и реакције на 

примерима из 

окружења; 

– самостално изведе 

експеримент из 

области кинематике 

и динамике, 

прикупи податке 

мерењем, одреди 

тражену физичку 

величину и објасни 

резултате 

експеримента; 

– покаже врсте и 

услове равнотеже 

чврстих тела на 

примеру из 

окружења; 

– наводи примере 

простих машина 

које се користе у 

свакодневном 

животу; 

– прикаже како сила 

потиска утиче на 

понашање тела 

потопљених у 

течност и наведе 

 

1. естетичкa 

компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  

4. сарадњa  

5. дигиталнa 

компетенцијa  

6. компетенцијa за 

учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према 

околини 

9 . одговоран однос 

према здрављу 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

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.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2 

4. МЕХАНИЧКИ 

РАД И ЕНЕРГИЈА 

 

СНАГА 

15 

 

1. естетичкa 

компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  

4. сарадњa  

5. дигиталнa 

компетенцијa  

6. компетенцијa за 

учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према 

околини 

9 . одговоран однос 

према здрављу 

10. одговорно учешће у 

демократском друштву  

11. предузимљивост  

ФИ.1.1.1. 

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.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

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.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 



5. ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ  
9 

услове пливања тела 

на води; 

– повеже појмове 

механички рад, 

енергија и снага и 

израчуна 

рад силе теже и рад 

силе трења; 

– разликује 

кинетичку и 

потенцијалну 

енергију тела и 

повеже 

њихове промене са 

извршеним радом; 

– демонстрира 

важење закона 

одржања енергије 

на примерима 

из окружења; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке 

(кинематика и 

динамика кретања 

тела, трење, 

равнотежа полуге, 

сила потиска, 

закони одржања...); 

– разликује појмове 

температуре и 

количине топлоте и 

прикаже 

различите 

механизме преноса 

топлоте са једног 

тела на друго; 

 

1. естетичкa 

компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  

4. сарадњa  

5. дигиталнa 

компетенцијa  

6. компетенцијa за 

учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према 

околини 

9 . одговоран однос 

према здрављу 

10. одговорно учешће у 

демократском друштву  

11. предузимљивост 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 



– анализира 

промене стања тела 

(димензија, 

запремине и агре- 

гатног стања) 

приликом грејања 

или хлађења; 

– наведе методе 

добијања топлотне 

енергије и укаже на 

примере 

њеног рационалног 

коришћења. 

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 , 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 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 . 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА И ИСХОДА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 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, као и методе и облике 

рада са ученицима. 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. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи глобални 

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани 

по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију истих на ниво 

конкретне наставне јединице. 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 оста- 

ле исходе потребно више времена и више различитих активности . 

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

(индуктивни, дедуктивни, закључивањепо аналогији итд.), ученицима седмог 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 и истраживачки приступ у 

природним наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу 

или да их понове код куће, користећи многе предмете и материјале из 

свакодневног живота. Одређени садржаји и тематске целине се могу реализовати и 

преко пројектне наставе. 
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава 

основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и 

формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено 

је више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је 

користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу. 

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, допунска настава, додатни рад...); 

6. систематским праћењем рада сваког ученика. 

Да би се циљеви и задаци наставе 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 предавања 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано 

пратити ток посматране појаве, а на 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. 

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању већине квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво 

треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз 

три етапе: физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. 

У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају 

и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу 

математичке форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи 

тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У 

циљу развијања природно-научне писмености наставник треба да инстистира на 

систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI (међународни систем 

јединица). 

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

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

начин: ученици сваког одељења деле сеу 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. 

При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености 

задатака, али и о њиховој мотивационој функцији. С обзиром на то да кроз израду 

домаћег задатка ученици проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, 

коректност урађеног задатог домаћег задатка треба да буде проверена на на- 

редном часу. 

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. 

У оквиру израде пројеката могуће је обухватити неке од следећих тема: 

– Улога физике у заштити човекове околине. 

– Енергетска ефикасност. 

– Климатске промене. 

– Својства воде – физичка, хемијска, значај воде за живи свет 

 

 



 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА  

ПОСТИГНУЋА И 

ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА 

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 

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 крају већих 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 ученика. На крају школске године, такође, треба 

спровести часове систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и 

степен остварености образовних исхода 

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 

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 
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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 
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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 

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 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА (72 часа) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ  

Циљ наставе хемије је 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 функционалне хемијске писмености 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела и закона 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-популарни 

чланци, Интернет) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања 

различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије   

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Задаци наставе хемије су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и 

квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу 

демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу 



- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  правилно и безбедно, по себе и друге, 

руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и 

експерименталних проблема 

- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну 

примену. 

 

 

НАЗИВ 

ТЕМЕ 

БR.ЧА.

ПО 

ТЕМИ 

ИСХОДИ  

KOMПЕ

ТЕНЦИЈ

Е 

СТАНДАРДИ 

Хемија 

као 

експерим

ентална 

наука и 

хемија у 

свету око 

нас 

3 - разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до 

сазнања (научни метод); 

- схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава промене у 

природи; 

- оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 

Одговор

ан однос 

према 

околини 

ХЕ 1.1.1. измери масу, запремину 

и температуру супстанце 

 



Хемијска 

лаборатор

ија 

7 - овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезно-

сти, заштите и прве помоћи како би самостално изводио једноставне 

експерименте; 

- организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за 

рад. 

- овлада техникама и начинима учења хемије: посматрање, мерење, 

бележење, уочавање правилности међу прикупљеним подацима, 

формулисање објашњења, извођење закључака, коришћење уџбеника, 

различите литературе и других извора информација 

- разуме разлику између супстанце и физичког тела, супстанце и физичког 

поља (разликује примере) ; 

- разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 

- разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 

препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окру-

жењу 

одговора

н однос 

према 

околини 

одговора

н однос 

према 

здрављу 

ХЕ.2.6.1.  прикупи податке 

посматрањем и мерењем, и да 

при том користи одговарајуће 

инструменте 

ХЕ.2.6.2.  табеларно и графички 

прикаже резултате посматрања 

или мерења 

ХЕ.2.6.3.  изводи једноставна 

уопштавања и систематизацију 

резултата 

Атоми и 

хемијски 

елементи 

10 
- зна шта су чисте супстанце; 

- разуме разлику између елемената и једињења; 

- препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 

- разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 

- препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 

- зна да је атом најмања честица и његову структуру 

- разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола 

- умеју да користе податке у таблици периодног система елемената 

- зна масе и наеелектрисања честица које изграђују атом 

- схвата разлику између јонске и ковалентне везе 

- знају шта је валенца и умеју да је користе умеју да израчунају релативну 

молекулску масу 

сарадња 

у оквиру 

групе 

решавањ

е 

проблем

а 

ХЕ 1.2.1. да прави разлику 

између елемената, једињења и 

смеша из свакодневног 

живота, на основу њихове 

сложености 

ХЕ 1.2.2. o практичној примени 

елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

ХЕ 1.2.3. на основу којих 

својстава супстанце могу да се 

разликују, којим врстама 

промена супстанце подлежу, као 

и да се при променама укупна 

маса супстанци не мења 

Молекули 

елемената 

9 представља структуру атома,молекула и јона помоћу модела,хемијских 

симбола и формула 

комуник

ација 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце 

изграђене од атома, молекула и 



и 

једињења, 

јони и 

јонска 

једињења 

- разликује хемијске елементе и једињења помоћу симбола и формула 

- разликује тип хемијских веза и повезује са својствима супстанци 

- зна шта су валентни електрони,шта је валенца 

- уме да пише формуле на основу валенце 

јона, и те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и 

сложености грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у 

молекулима елемената, 

ковалентним и јонским 

једињењима 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа 

неорганских и органских 

једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина 

реакција оксидације 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе 

одређује својства супстанци 

(температуре топљења и 

кључања, као и растворљивост 

супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, неутрализација, 

супституција, адиција, анхидрид, 

изомер, изотоп 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих 

супстанци (елемената и 

једињења) и смеша, на основу 

врста честица које их изграђују 

ХЕ.3.1.2. како је практична 

примена супстанци повезана са 

њиховим својствима 

ХЕ.3.1.3. да су својства 



супстанци и промене којима 

подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 

ХЕ.3.1.4. структуру атома, 

молекула и јона, које их 

елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи 

наелектрисање атома, молекула и 

јона 

  
Хомогeне 

и 

хетероген

е смеше 

11 
Ученик треба да: 

- разуме појам раствора и растворљивости 

- разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, 

засићен и презасићен раствор; 

- разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне 

концентрације; 

- уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 

- уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 

- разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у приро-

ди које су смеше (изворска, морска, речна, језерска, подземна, минерална 

вода, атмосферска и отпадна вода); 

- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и поларном ковален-

тном везом и зна значај воде за живот; 

- зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 

 

 

Решавањ

е 

проблем

а, 

сарадња, 

комуник

ација 

ХЕ 1.4.1. шта раствори, како 

настају и примере раствора у 

свакодневном животу 

ХЕ 1.6.1.* изведе експеримент 

према датом упутству 

ХЕ 2.4.1. шта је засићен, 

незасићен и презасићен раствор 

ХЕ 2.4.2. изабере најпогоднији 

начин за повећање брзине 

растварања супстанце 

(повећањем температуре 

растварача, уситњавањем 

супстанце, мешањем) 

ХЕ 2.4.3. промени концентрацију 

раствора додавањем растворене 

супстанце или 

растварача (разблаживање и 

концентровање) 

ХЕ 2.4.4. израчуна масу 

растворене супстанце и 

растварача, на основу процентног 

састава раствора и обрнуто 

ХЕ.2.4.5. направи раствор 

одређеног процентног састава 



ХЕ 3.4.1. зависност 

растворљивости супстанце од 

природе супстанце и растварача 

Хемијске 

реакције 

и 

хемијске 

једначине 

8 
Ученик треба да: 

- зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а 

једначинама хемијске промене (реакције); 

- разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једна-

чина хемијских реакција; 

- зна Закон одржања масе 

Решавањ

е 

проблем

а 

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских 

формула најважнијих 

представника класа неорганских 

и органских једињења, 

и квалитативно значење 

хемијских једначина реакција 

оксидације 

ХЕ 2.5.1. значење термина: 

материја, хомогена смеша, 

хетерогена смеша, анализа и 

синтеза, изотоп 

ХЕ 2.5.2. израчуна процентни 

састав једињења на основу 

формуле и масу реактаната 

и производа на основу хемијске 

једначине, то јест да покаже на 

основу 

израчунавања да се укупна маса 

супстанци не мења при 

хемијским 

реакцијама 

 

Израчунав

ања у 

хемији 

12 - примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемиј-

ских реакција; 

- разуме Закон сталних масених односа; 

- разликује два најопштија типа хемијских промена: реакције анализе и 

синтезе; 

Решавањ

е 

проблем

а 

комуник

ација 

ХЕ 3.5.1. да израчуна 

процентуалну заступљеност неке 

супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања 

која обухватају реактант у вишку 

и однос масе 

и количине супстанце 



- разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне 

јединице; 

- разуме однос масе и количине супстанце; 

- зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 

- зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције; 

зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; изводи 

једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције – 

стехиометријска израчунавања која не обухватају број честица; зна да су све 

промене супстанци праћене променом енергије 

Водоник и 

кисеоник 

њихова 

једињења, 

Соли 

12 - зна физичка и хемијска својства водоника и кисеоника 

-разликује оксиде,базе и киселине и соли 

-уме да пише и чита формуле  и називе једињења 

-зна шта је неутрализација 

-уме да одреди киселост раствора помоћу индикатора 

Компент

енција за 

целожив

отно 

учење 

Одговор

ан однос 

према 

околини 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и 

хемијска својства неметала и 

метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са 

кисеоником) 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле 

именује основне класе 

неорганских једињења 

ХЕ.1.2.5. примере оксида, 

киселина, база и соли у 

свакодневном животу као и 

практичну примену ових 

једињења 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и 

хемијска својства оксида, 

киселина, база и соли 

ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка 

својства оксида (агрегатно стање, 

боја, мирис) 

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна 

својства супстанци помоћу 

индикатора 

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост 



соли  
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

- учи правила понашања у  лабораторији 

- активно учествује ( поставља питања ) 

- бележење резултата и дискусија 

- врши мерење запремине,  масе и температуре 

- схвата разлику између основних  хемијских појмова отворено и радознало поставља питања 

- препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу 

- препознаје примере елемената, једињења и смеша у  окружењу 

- препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу 

- препознаје примере елемената, једињења и смеша у  окружењу 

- самостални ученички рад у припремању раствора познатих  супстанци 

- закључују шта је засићен и незасићен раствор 

- припремају растворе исте концентрације, а различите масе 

- постављају питања 

- израчунавају проценте концентрације раствора 

- разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијске једначине 

- схватају законе по којима се одвијају хемијске промене 

- решавају стехиометријске задатке 

- постављају питања 

- успостављају везу између масе 

супстанце и количине супстанце 

- презентује правила понашања у хемијској 

лaбораторији 

- поспешује самосталан рад ученика у 

хемијској лабораторији 

- подстиче ученике на дискусију резултата 

- објашњава и наглашава разлику између 

основних хемијских појмова 

- подстиче ученике да постављају питања  

- проналази примере из свакодневног живота 

и презентује их ученицима 

- објашњава које честице изграђују атом 

- подстиче ученике да постављају питања  

- буди креативност код ученика, кроз 

повезивање својстава супстанци и хемијске 

везе 

- подстиче ученике на самосталан рад 

- кроз примере из праксе показује шта је 

засићен, а шта незасићен раствор 

- подстиче дијалог са ученицима и повећава 

тиме заинтересованост за израчунавања у 

хемији 

- наводи примере примене процентне 

концентрације у свакодневном животу 

разграничава и објашњава шта је 

квантитативно и квалитативно значење 

хемијске једначине 

- приближава законе по којима се одвијају 

хемијске реакције 

- одговара на питања ученика и подстиче их 

да постављају нова 

- указује на повезаност масе и количине 

супстанце 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА  ПРИНЦИПА , ЦИЉЕВА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА 

- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и 

изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине); 

- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу; 

- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду; 

- подстицати ученике на истраживачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вештина и 

способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности; 

- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије; 

- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у оперативним 

задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова; 

- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, 

дискутовања , извештавања; 

- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје 

супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, 

продавницама или их ученици могу донети од куће); 

- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку  тему имајући у виду које способности ученици 

треба да развију; 

- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу; 

- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицима помоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје; 

- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве; 

- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом; 

- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места. 

- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују неки 

производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе; 

- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини. 

- Принципи , циљеви и стандарди постигнућа биће реализовани кроз : оперативно планирање за сваки наставни час користећи различите 

облика рада ( фронтални, групни, рад у пару дифернцирани рад, индивидуализација, вршњачко подучавање, самосталан рад ) 

- Динамику рада прилагодити могућности ученика кроз различите методе ( монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, практичан 

рад, решавање проблемских задатака, истраживачки рад кроз лабораторијске вежбе ) 

- Посветити посебну пажњу ученицима који спорије напредују, ученицима који раде по ИОП-у, као и ученицима који брзо и лако уче      

 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА ОСТВАРИВАЊА СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА 

- Остварити сараднички однос ученика у комуникацији 

- Континуирано праћење и вредновање напредовање ученика у процесу наставе и учења, индивидуално, у оквиру одељења, у тимском раду 



- Организовати иницијално тестирање као и континуирано формативно оцењивање 

- За оптималну активност ученика у самосталном раду користити диференциране задатке према предзнању и способности ученика 

- Оцењивање у контексту повезаности наставе и учења мора садржати фазе: планирање, праћење тока наставе и учења, регистровање 

напредовање ученика, саопштавање повратних информација и вредновање реализованих активности 

- Континуирано праћење и вредновање властитог рада 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  МАТЕМАТИКА ( 144  часа) 

РАЗРЕД:  7 

НАСТАВНИК: Tатјана 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 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

21 

- израчуна квадратни корен потпуног квадрата и 

примени одговарајућа својства операција; 

 - одреди бројевну вредност једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

-Компетенција за 

целоживотно учење 

-Решавање проблема 

-Комуникација 

M.A.1.1.2. МА.1.2.4. 

МА.2.2.2. МА.2.2.4. 

МА.3.2.2. МА.3.2.4. 



- на основу реалног проблема састави и израчуна 

вредност једноставнијег бројевног израза са реалним 

бројевима; 

- одреди приближну вредност реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

 - нацрта график функције у=кх, k∈R\0; 

 примени продужену пропорцији у  реалним 

ситуацијама; 

-Сарадња 

- Дигиталне компетенције 

- Рада са подацима и 

информацијама;  

- Одговорног односа 

према околини 

 - Одговорног односа 

према здрављу  

ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
19 

- примени Питагорину теорему у рачунским и 

конструктивним задацима 

  

-Решавање проблема 

-Естетичка компетенција 

-Комуникација 

-Сарадња 

- Одговорног односа 

према околини 

- Дигиталне компетенције 

 

 

 МА.1.3.2. МА.2.3.2. 

МА.2.5.1.МА.3.5.1.  



ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
48 

- израчуна степен реалног броја и примени одговарајућа 

својства операција; 

-трансформише збир, разлику и производ полинома; 

- примени формуле за разлику квадрата и квадрат 

бинома; 

 - растави полином на  чиниоце (користећи 

дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и 

разлику квадрата); 

 - примени  трансформације полинома на решавање 

једначина; 

-Решавање проблема 

-Комуникација 

-Сарадња 

 

МА.1.2.2.МА.1.2.3. 

МА.2.2.2.  МА.2.2.3. 

МА.3.2.2. МА.3.2.3. 

МНОГОУГАО 21 

- примени својства страница, углова и дијагонала 

многоугла; 

 - израчуна површину многоугла  користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

 - конструише ортоцентар и тежиште троугла; 

 - примени ставове подударности при доказивању 

једноставнијих тврђења и у конструктивним задацима: 

 

-  естетичке компетенције  

- решавања проблема   

- сарадње;   

-  дигиталне компетенције  

-  компетенције за учење;  

- рада са подацима и 

информацијама 

- одговорног односа према 

околини  

- одговорног односа према 

здрављу 

МА.1.3.2.МА.1.3.6. 

МА.2.3.1.МА.2.3.6.  

МА.3.3.2.   МА.3.3.6. 



-  предузимљивости и 

оријентације ка 

предузетништву; 

КРУГ 18 

-примени својства централног и периферијског угла у 

кругу; 

- израчунава обим и површину круга и његових делова; - 

пресликава дати геометријски објекат ротацијом 

 

 

-  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; 

МА.1.3.3. 

МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. 



 

ОБРАДА ПОДАТАКА 5 

- одређује средњу вредност медијану  и  мод -  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; 

 

 

МА.1.5.1.  МА.1.5.2. 

МА.1.5.3. МА.1.5.4. 

МА.2.5.3. МА.2.5.4. 



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 

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 



СТАНДАРДИ 

M.A.1.1.2.  упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

M.A.1.2.2.  израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

M.A.1.2.3.  сабира, одузима и множи мономе 

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

M.A.1.3.2.  влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе 

троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину 

теорему) 

M.A.1.3.3.  влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника) 

M.A.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

M.A.1.5.1.  изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке у првом квадранту 

координатног система ако су дате координате и обратно 

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.1.5.4.  одреди задати проценат неке величине 

 

 



 

M.A.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

M.A.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

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.2.3.2.  одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке 

користећи Питагорину теорему 

M.A.2.3.3.  користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

M.A.2.5.1.  влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или централно симетричних итд) 

M.A.2.5.4.  примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, промена цене неког производа 

за дати проценат 

 

M.A.3.2.2.  користи особине степена и квадратног корена 

M.A.3.2.3.  зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише алгебарске 

изразе и своди их на најједноставнији облик 

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.3.3.2.  користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине 

на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

M.A.3.3.3.  одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину лука 

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

M.A.3.5.1.  одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

M.A.3.5.4.  примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

Уџбеници за ученике и наставнике: 

Математика 7, уџбеник за шести разред , др Небојша Икодиновић, др Слађана Димитријевић 

Математика 7, збирка задатака за шести разред, др Бранислав Поповић, др Марија Станић, др Ненад Вуловић, Сања 

Милојевић 



НАЗИВ ПРЕДМЕТA: БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

БРОЈ ЧАСОВА: 72 

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.  

ТЕМА /ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

 

 

 

1. 

Наслеђивање и 

еволуција 

8 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; 

Ученик треба да буде оспособљен 

и мотивисан да схвати значај 

учења. 

Прати сопствени напредак и 

усмерава учење у складу са 

намерама и циљем који има. 

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; 

2. Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

31 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. 
Живот у 

екосистему 

 

11 

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 

Бира стил живота и навике 

имајући на уму добре стране и 

ризике тог избора. 

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; 

5. 

Човек и здравље 

 

15 

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. 

 



процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања;  

 

 

 

 

 здрави стилови 

живота; 

  

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 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   

РАЗРЕД: СЕДМИ                   

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

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. 

 



Редни 

број 

настав

не 

теме 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 

Број 

часова 

по 

теми/ 

области 

 

 

ИСХОДИ 

По завршеној области/теми ученик 

ће бити у стању да: 

 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

1. 

 

 

Животно и радно окружење 
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• процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; 

 

• анализира опасности од 

неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и 

познаје поступке пружања прве 

помоћи; 

 

• образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја у 

домаћинству; 

 

•Увод у електротехнику, 

рачунарство и 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. 

• Схватио значај 

електротехнике, 

рачунарства и мехатронике 

у животном и радном 

окружењу. 

 

• Оспособљен да, методом 

истраживачког рада, открије 

и препозна предности и 

недостатке убрзаног развоја 

технике и технологије. 

 

• Кроз употребу 

електричних апарата и 

уређаја у домаћинству 

схватио значај њихове 

правилне употребе ради 



• повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике са сопственим 

интересовањима. 

 

 сопствене безбедности и 

очувања здравља. 

 

• Оспособљен да правилно 

реагује и пружи прву помоћ 

страдалима од струјног 

удара. 

 

• Зна да препозна 

енергетски ефикасне 

уређаје у домаћинству и 

образложи значај њиховог 

коришћења са становишта 

рационалне потрошње 

електричне енергије. 

 

• Упознат са занимањима и 

пословима у области 

електротехнике и 

мехатронике. 

 

   • упореди карактеристике 

електричних и хибридних 

•Саобраћајна средства на 

електропогон-врсте и 

• Оспособљен да упореди 

карактеристике и нагласи 



2. Саобраћај 6 саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

 

• разуме значај електричних и 

електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

 

• користи доступне 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

 

•Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима. 

 

•Основи телекомуникација.  

 

предности и недостатке 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава у 

односу на конвенционална. 

 

• Разуме концепт здравог и 

безбедног окружења (вода, 

ваздух, земљиште) за живот 

људи са становишта 

употребе еколошких 

саобраћајних средстава. 

 

• Упознат са електричним и 

електронским уређајима у 

саобраћајним средствима, 

њиховом функцијом и 

значајем за безбедно 

одвијање саобраћаја. 

 

• Ефикасно и безбедно 

остварује међусобну 

комуникацију и сарадњу 

користећи 



телекомуникационе уређаје 

и сервисе. 

 

 

3. 

 

 

Техничка и дигитална 

писменост 

 

12 • класификује компоненте ИКТ 
уређаја према намени; 
 
•црта електричне шеме  правилно 
користећи симболе;  
 
 
•састави електромеханички модел   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

  

 

• Основни симболи у 

електротехници. 

 

 

• Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

• Оспособљен да 

самостално чита и тумачи 

карактеристике компоненти 

ИКТ уређаја. 

 

• Оспособљен да, 

коришћењем интернета, 

креира спецификацију 

рачунарских компоненти 

потребних за реализацију 

одређених захтева/послова, 

поштујући основе пословне 

комуникације и е-

коресподенције.  

 

• Користи, чита и примењује 

графички и табеларно 

приказивање електричних 

шема. 

 



• Препознаје ризике и 

опасности при коришћењу 

ИКТ-а и у односу на то 

одговорно поступа.. 

 

• Ученик упоређује 

различита могућа решења 

проблемске ситуације при 

изради електромеханичког 

модела,  уме да објасни шта 

су предности и слабе стране 

различитих решења и да се 

определи за боље решење. 

 

 

4. 

 

 

Ресурси и производња 

 

24 
•објасни систем производње, 
трансформације и преноса 
електричне енергије; 
 
•анализира значај коришћења 
обновљивих извора електричне 
енергије; 
 
•разликује елементе кућне 
електричне инсталације;  
 

• Електроенергетски систем.  

 

• Производња, 

трансформација и пренос 

електричне енергије.  

 

• Обновљиви извори 

електричне енергије. 

• Упознат са 

електроенергетским 

системом наше земље, шта 

га чини, које су потребе за 

електричном енергијом, а 

који потенцијали којима 

располажемо. 

 

• Зна да објасни систем  
производње, 



•повеже електрично и/или 
електронско коло према задатој 
шеми;  
 
•користи мултиметар; 
 
•анализира карактеристике 
електричних машина и повезује их са 
њиховом употребом; 
 
•класификује електронске 
компоненте на основу намене; 
 
•аргументује значај рециклаже 
електронских компоненти. 
 

Електроинсталациони 

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.  

трансформације и преноса 
електричне енергије. 
 
• Препознаје значај и 

предности коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије са 

аспекта заштите животне 

средине. 

 

•Препознаје 

електроинсталациони 

материјал и сходно 

његовим својствима 

саставља струјна кола кућне 

електричне инсталације на 

основу задатих шема. 

 

• Оспособљен да користи 

мултиметар. 

 

• Упознат са главним 

деловима, принципом рада 

и начином одржавања 



 

• Рециклажа 

електронских компоненти.  

 

најкоришћенијихелектричн

их апарата и уређаја у 

домаћинству, с циљем 

њиховог правилног 

коришћења. 

 

• Оспособљен да 

класификује електронске 

компоненте на основу 

њихове намене. 

 

• Разуме значај и користи 

могућности рециклаже 

електронских компоненти. 

 

 

5. 

 

 

Конструкторско моделовање 
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•самостално/тимски истражује и 
осмишљава  пројекат; 
 
•креира документацију, развије и 
представи бизнис план производа; 
 
•састави производ према 
осмишљеном решењу; 
 

• Моделовање електричних 

машина и уређаја.  

 

• Огледи са 

електропанелима. 

 

• Оспособљен да 

самостално проналази 

информације потребне за 

израду мини пројекта 

користећи ИКТ-е. 

 

• Оспособљен да 

самостално/ тимски 



•састави и управља једноставним 
моделом електромагнетне зујалице; 
 
•представи решење готовог 
производа/модела; 
 
•процењује свој рад и рад других и 
предлаже унапређење 
реализованог пројекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Израда једноставног 

модела електромагнетне 

зујалице  из конструкторског 

комплета. 

 

• Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

дефинише задатак у оквиру 

мини пројекта и представи 

алгоритам израде 

производа од идеје до 

реализације. 

 

• Оспособљен да 

самостално или у групи, у 

оквиру мини пројекта, 

креира планску 

документацију користећи 

рачунарске апликације. 

 

• Оспособљен да 

самостално или у оквиру 

групе практично израђује 

изабрани модел, састави 

струјно коло, састави и 

управља једноставним 

моделом електромагнетне 

зујалице 

 

• Оспособљен да 

самостално открива и 



решава једноставне 

техничке и технолошке 

проблеме применом 

природних законитости у 

пракси. 

 

• Стекао радне навике, 

осећај економичног 

искоришћења материјала и 

рационалног одабира алата. 

 

• Схватио предности 

тимског рада и међусобне 

сарадње при реализацији 

пројекта. 

 

• Стекао основне 

предузетничке 

компетенције. 

 

• Оспособљен да одреди 

реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући 



и оквирну процену 

трошкова. 

 

• Оспособљен да правилно 

вреднује туђи и 

самовреднује сопствени 

рад. 

 

• Оспособљен да 

самостално представи свој 

производ у оквиру 

маркетинга. 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Наставни предмет техника 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. 

 



 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ( 72 ЧАСА, ДРУГА ГОДИНА УЧЕЊА) 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ЦИЉ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног 

језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно 

више времена и више различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције по реду, 

већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као 

једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика и 

наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања 

(водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним 

исходима).  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, 

ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 

одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења 

на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 
 



 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА ПО 

ТЕМИ 

 

ИСХОДИ  

По завршетку седмог разреда ученик ће 

бити у стању да: 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

 

1.Путовања; 

клима и 

климатске 

промене 
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– разуме једноставније текстове 

који се односе на поздрављање, 

представљање и тражење/ 

давање информација личне 

природе; 

 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи јед- 

ноставнија језичка средства; 

 

– размени једноставније 

информације личне природе; 

 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима; 

-компетенција за 

целоживотно учење  

 

-комуникација 

 

-рад с подацима и 

информацијама  

 

-дигитална компетенција  

 

-решавање проблема 

 

-сарадња  

 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., 

ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.5., ДСТ.2.3.8., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13., 

ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 

 

2.Животни 

циклуси; 

временско 

искуство и 

доживљај 

времена; школа, 

школски живот 

 

 

 

8 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.9., ДСТ.2.1.13., 

ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.22., 

ДСТ.2.1.23., ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.8., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13., 

ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 



 

3.Слободно 

време- спорт;   

временско 

искуство 

( прошлост); 

емоције 

     

       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме једноставније текстове 

који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, стања и 

збивања; 

 

– опише и упореди жива бића, 

предмете, места, појаве, радње, 

стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства; 

 

– разуме једноставније 

предлоге, савете и позиве на 

заједничке 

активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење; 

 

– упути предлоге, савете и 

позиве на заједничке 

-одговорно учешће у 

демократском друштву  

 

-одговоран однос према 

здрављу  

 

-одговоран однос према 

околини  

 

-естетичка компетенција 

  

-предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., 

ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.5., ДСТ.2.3.8., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13., 

ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 

 

4.Исхрана и 

гастрономске 

навике; прославе  

 

8 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.8., ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., 

ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

ДСТ.2.2.3., ДСТ.2.3.7., ДСТ.2.3.8., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13., 



активности користећи 

ситуационо прикладне 

комуникационе моделе; 

 

– затражи и пружи додатне 

информације у вези са 

предлозима,саветима и 

позивима на заједничке 

активности; 

 

– разуме уобичајене молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

 

– упути уобичајене молбе и 

захтеве; 

 

– честита, захвали и извини се 

користећи мање сложена 

језичка 

средства; 

ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 

 

5.Доживљај 

времена 

( прошлост, 

садашњост, 

будућност)  

 

9 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21., 

ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21., 

ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

 

6. Наука  и 

уметност; 

географске 

особености 

 

 

8 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  



  

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота; 

 

– пружи једноставнија упутства у 

вези са уобичајеним ситуаци- 

јама из свакодневног живота; 

 

– разуме једноставније текстове 

у којима се описују радње и си- 

туације у садашњости; 

 

– разуме једноставније текстове 

у којима се описују способно- 

сти и умећа; 

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21., 

ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., ДСТ.2.2.3., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.13., 

ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 

 

7.Емоције, 

љубав, 

партнерски и 

други 

међуљудски 

односи 

 

 

7 

 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.7., 

ДСТ.1.1.8., ДСТ.1.1.9., ДСТ.1.1.10., 

ДСТ.1.1.11., ДСТ.1.1.12., ДСТ.1.1.14., 

ДСТ.1.1.15., ДСТ.1.1.16., ДСТ.1.1.20., 

ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., ДСТ.1.1.24., 

ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2.,ДСТ.2.1.5., 

ДСТ.2.1.6., ДСТ.2.1.9., ДСТ.2.1.13., 

ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.17., ДСТ.2.1.19., 

ДСТ.2.1.21., ДСТ.2.1.27.,ДСТ.2.1.29., 

ДСТ.2.1.30., ДСТ.2.2.3., 

ДСТ.3.1.3., ДСТ.3.1.10., ДСТ.3.1.13., 

ДСТ.3.1.17., ДСТ.3.1.22., ДСТ.3.1.24., 

ДСТ.3.1.25., 



 

8.Породица и 

уже друштвено 

окружење; 

емоције 

 

 

 

8 

 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу које се 

односе на радње у садашњости; 

 

– опише радње, способности и 

умећа користећи неколико веза- 

них исказа; 

 

– разуме једноставније текстове 

у којима се описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; 

 

– размени појединачне 

информације и/или неколико 

информација у низу о 

искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

 

ДСТ.1.1.1., ДСТ.1.1.2., ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., ДСТ.1.1.6., ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., ДСТ.1.1.21., ДСТ.1.1.23., 

ДСТ.1.1.24.,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., ДСТ.2.1.2., ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.13., ДСТ.2.1.16., ДСТ.2.1.21., 

ДСТ.2.1.29., ДСТ.2.1.30., 

 

 



– опише у неколико краћих, 

везаних исказа искуства, догађај 

изпрошлости; 

 

– опише неки историјски 

догађај, историјску личност и 

сл.; 

 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на одлуке, обећа- 

ња, планове, намере и 

предвиђања и реагује на њих; 

 

– размени једноставније исказе 

у вези са обећањима, одлукама, 

плановима, намерама и 

предвиђањима; 

 

– саопшти шта он/она или неко 

други планира, намерава, пред- 



виђа; 

 

– разуме уобичајене изразе у 

вези са жељама, 

нтересовањима, 

потребама, осећањима и реагује 

на њих; 

 

– изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања једно- 

ставнијим језичким средствима; 

 

– разуме једноставнија питања 

која се односе на оријентацију/ 

положај предмета, бића и места 

у простору и правац кретања и 

одговори на њих; 

 

– затражи и разуме обавештења 

о оријентацији/положају пред- 



мета, бића и места у простору и 

правцу кретања; 

 

– опише правац кретања и 

просторне односе 

једноставнијим, 

везаним исказима; 

 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на дозволе, 

забра- 

не, упозорења, правила 

понашања и обавезе и реагује 

на њих; 

 

– размени једноставније 

информације које се односе на 

дозволе, забране, упозорења, 

правила понашања и обавезе 

код куће, у школи и на јавном 

месту; 

 



– разуме једноставније исказе 

који се односе на поседовање и 

припадање; 

 

– формулише питања и 

једноставније исказе који се 

односе на поседовање и 

припадање; 

 

– разуме једноставније исказе 

који се односе на изражавање  

допадања и недопадања и 

реагује на њих; 

 

– изрази допадање и 

недопадање уз једноставније 

образложење; 

 

– разуме једноставније исказе 

којима се тражи мишљење и ре- 



агује на њих; 

 

– изражава мишљење, слагање/  

неслагање и даје кратко 

образло- 

жење; 

 

АКТИВНОСT 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

  

- слушање, писање, читање, закључивање, 

реаговање на команде наставника или са снимка,  

- говор, описивање,  разговор, вођење дијалога, 

- репродуковање,рецитовање, глума, певање 

-рад у пару, у групи 

-повезивање звучног материјала са илустрацијом 

или текстом, повезивање наслова са текстом или 

именовање наслова 

 

-организује наст. процес,  

- интерпретира и објашњава; 

- показује; прати и усмерава;  

-усклађује наст. процес и активности 

ученика са инд. способностима и 

интересовањима; 

- помаже,даје инструкције,мотивише, 

подстиче ученика на активно учешће 

у настави;  

 

-ангажованост на часу;   

-усмена  и писана провера знања; 

-тестирање,  процена развијености 

све четири језичке вештине 

(разумевање говора, разумевање 

писаног текста, писање, говор);  

-домаћи задаци , презентације, 

учешће  у пројектима 

 



- цртање, бојење, израда честитки и сл, израда 

пројеката, израда паноа, презентација, зидних 

nовина, постера 

- вежбе слушања 

- учествовање у игри/глума/ 

-„превођење“ исказа у гест и обрнуто  

- примена знања, повезивање знања из различитих 

области / предмета, доношење закључака,   

-самоевалуација 

 

 

- негује позитивну и подстицајну 

атмосферу за рад и учење, охрабрује,  

прати рад ученика, њихов напредак;  

-израђује наст. материјал;  

-вреднује знање, врши 

(само)евалуацију;  

-повезује са знањима из других 

предмета;  

-подстиче ученике да постављају 

питања кад им нешто није јасно,  

-води педагошку документацију;  

-прегледава домаће/ писмене 

задатака; 

- подстиче ученике да износе своје 

мишљење 

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 ( 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); 

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.  

Планирање и реализовање посете позориштима, музејима и културним центрима , 

 

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, (знање, ангажовање, однос према раду) 

Организовати иницијално тестирање; годишње провере знања; као и континуирано формативно оцењивање 

ученике. кроз усмене провере и 

 кроз контролне и писмене задатке 

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. 



 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

ДОПУНСКА  НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  (36 часова) 

РАЗРЕД:  седми                   

Циљеви:   Циљ наставе српског језика и књижевности јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 

језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

 

Континуирано праћење и вредновање властитог рада , и  вредновање ИОПа. 

Преузимање улоге наставника 

Учити ученике да повезују наставне садржаје из различитих области . 

 



НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ ПОВЕЗИВАЊЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

14 - чита са разумевањем; 

парафразира прочитано и описује 

свој доживљај различитих врста 

књижевних дела и научно-

популарних текстова; 

- одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту; 

- прави разлику између дела 

лирског, епског и драмског 

карактера; 

- уочава основне елементе 

структуре књижевноуметничког 

дела; тема, мотив; радња, време и 

место радње; 

- разликује заплет и расплет као 

етапе драмске радње; 

- разликује појам песника и појам 

лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на писца; 

- препознаје облике казивања; 

1)  естетичка компетенција 

(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)  комуникација;  

3) решавања проблема;  

4) сарадња;   

5) дигитална компетенција 

(оспособљава ученике да 

користе одређена средства 

из области информационо-

комуникационих 

технологија (ИКТ));  

6) одговорно учешће у 

демократском друштву;  

7)  компетенција за учење;  

СЈ. 1.4.1. СЈ. 1.4.2. СЈ. 1.4.3.  

СЈ. 1.4.4. СЈ. 1.4.5. СЈ. 1.4.6. 

СЈ. 1.4.7. СЈ. 1.4.8. СЈ. 1.4.9. 

СЈ. 1.1.1. СЈ. 1.1.2. СЈ. 1.1.4 

СЈ. 1.1.5. СЈ. 1.1.6. СЈ. 1.1.8 

 



 8) рад са подацима и 

информацијама;  

9) одговоран однос према 

околини;  

10) одговорнан однос 

према здрављу;  

11) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

 

ЈЕЗИК  

 

14 - разликује глаголске начине и неличне глаголске 

облике и употреби их у складу са нормом; 

- одреди врсте непорменљивих речи у типичним 

случајевима; 

- уочи делове именичке синтагме; 

- искаже речнични члан речју, поредлошко-

падежном конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

- доследно примени правописну норму; 

 СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8.  

СЈ.1.3.10.  

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 8 - говори на задату тему поштујући 

књижевнојезичку норму; 

- разликује књижевноуметничку од 

публицистичког функционалног стила; 

 СЈ.1.1.8. СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. 

СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8. 

 



- састави кохерентан писани текст у складу са 

задатом темом наративног и дескриптивног типа; 

- пронађе потребне информације у нелинеарном 

тексту; 

- напише електронску (имејл, СМС) поруку 

поштујући нормативна правила; 

- примеи различите стратегије читања 

(информативно, доживљајно, истраживачко и 

др.). 

 

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 

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, вредновање  ученичких постигнућа, 

вредновање и самовредновање рада 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

-групни рад,  

-кооперативно учење,  

-диференцирани рад ,  

-индивидуализација, 

-вршњачко подучавање,  

-рад у паровима,   



-самосталан рад ,  

-успостављање позитивне и пријатне атмосфере у учионици 

 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

-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. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (36 часова) 

РАЗРЕД:  седми 

 

Циљеви:   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.  

 

STARTER UNIT 

 

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/учениц

у на 

размишљање, 

закључивање 

и развијање 

критичног 

става 

-мотивише, 

подржава и 

развија 

интересовања 

ученикa/учени

цу 

-прегледа 

домаће 

задатке 

-уважава и 

реагује на 

 

- 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,  

диференцирани рад ,  

индивидуализација, 

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.  

  

UNIT 1 

FADS AND FASHION 

 

 

 

 

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.  

 

UNIT 2 

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. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 



SENSATIONS 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. 

потребе групе 

и појединца,  

-упућује на 

развијање 

одговорности 

- прати 

напредак 

ученика 

- припрема 

вежбе 

- изводи вежбе 

- бира 

садржаје, 

методе и 

технике 

-

самовреднова

ње 

4.   

UNIT 3 

ADVENTURE 

  

 

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. 

1.1.22. 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. 

    



5.  

UNIT 4 

MATERIAL WORLD 

 

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.  1.1.12. 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. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 

2.2.1. 2.2.2. 

    

6.   

 UNIT 5 

YEARS AHEAD 

 

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. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3. 2.2.1. 2.2.22.3.1.  

2.3.2 

    

7. UNIT 6 

LEARN 

 

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. 

    

8. UNIT 7 

BIG IDEAS 

 

4 1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  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. 2.3.5. 

    

9.  

UNIT 8 

ON SCREEN 

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. 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. 

    

 



ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: Историја  

РАЗРЕД: СЕДМИ          

Годишњи фонд часова: 36  

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 
На крају месеца 

ученик ће бити у стању 
да: 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 
МЕЂУПРЕДМЕТНО 
ПОВЕЗИВАЊЕ 

СТАНДАРДИ 

- објасни појам 

новиог века; 

- одреди када је 

почео, а када се 

завршио нови 

век; 

- изврши поделу 

новог века на 

прединдустријско 

и индустријско 

доба и 

објасниразлику 

између ових 

периода; 

Индустријско доба 

 

Раздобље револуција 

 

Америчка револуција и стварање САД-а 

 

Француска револуција 

 

Допунска настава 

 

 

Допунска настава 

 

Допунска настава 

 

 

Географија: Регије 
и друштво, Европе 
и Америке 

 

Физика: Механика 
и изуми 

 

Биологија: развој 
медицине 

 

ИС.1.1.1 ИС.1.1.2.  

ИС. 1.1.9. ИС.1.2.1. 

 

ИС.1.1.6 

ИС.1.1.6.  

ИС.1.1.1 ИС.1.1.2.  

ИС.1.1.9. ИС.1.2.1.  



- наведе основне 

одлике 

индустријског 

доба; 

- наведе 

најзначајније 

историјске изворе 

за проучавање 

новог века од 

индустријске 

револуције до 

краја Првог 

светског рата; 

- препозна тип 

историјских 

извора на основу 

њиховог садржаја 

и одреди 

њиховусазнајну 

вредност; 

- препозна 

историјске изворе 

у свом окружењу 

и одреди 

хронолошке 

оквире у којимасу 

настали; 

- објасни како је 

индустријска 

револуција 

утицала на развој 

Наполеоново доба 

 

Раздобље великих сила 

 

Колонијализам 

 

Србија као независна балканска краљевина 

 

Први светски рат 

 

Фронтови Великог рата 

 

 

Србија у Великом рату 

 

Стварање Југославије 

Допунска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



друштва у 

индустријском 

добу; 

- наведе разлоге 

незадовољства 

народа 

апсолутистичким 

режимом у 

Европи; 

- именујеш 

најзначајније 

европске и 

светске личности 

од средине XVIII 

до средине XIX 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

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. 

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. 



НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз компетенције наставног предмета историја; 

Корелацијом између предмета која развија способности ученика за активно учење. 

Развој информационо-комуникационих техника; 

Организацију и припрему рада у дигиталном окружењу; 

Држањем угледних часова и укључивањем других часова ради развоја међупредметних компетенција. 

Планирање посета или излета у складу са условима у и ван школе. 

Држањем часа у природи у складу са условима у и ван школе. 

Упућивањем ученика на самосталан истраживачки рад – преко интернета, на терену, посета музеју и сл. 

Израђивањем наставних материјала са ученицима. 

Мотивисањем похвалама и кроз оцене за активност, пројекте и сл. 

Радом са ученицима који раде по индивидуализацији. 



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). 

Адекватним темама у оквиру четири школска писмена задатка проверити усвојеност обрађених садржаја, стил, језик, 

правопис – културу изражавања. 

Организовати иницијално тестирање; тематске кварталне, полугодишње и годишње провере знања; 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПУНСКА НАСТАВА (36 часова) 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: MATEMATИКА 

РАЗРЕД:  7                

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.  Реални бројеви 5 МА.1.2.2. 

МА.2.2.2. 

МА.3.2.2. 

Планирање и 

припремање, 

организовање, 

реализовање, 

презентовање, избор 

садржаја, метода и 

техника, наставних 

објеката и  средстава, 

Посматрање, 

слушање, 

анализа, 

синтеза, 

размењивање, 

критичко 

процењивање, 

заузимање 

Пружити 

ученицима 

потпору и помоћ 

у настојању да 

напредују 

Мотивиcати  их 

различитим 

Усменим 

пропитивањем, 

разговором 

2.  Питагорина 

теорема 

5 МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 



 

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. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА ( 36 часoва ) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

МА.3.3.2. израда дидактичког 

материјала, 

подстицање и  

усмеравање ученика, 

осмишљена  помоћ  

ученику, преношење 

информација, 

развијање  

индивидуалних  

способности  ученика, 

вредновање  

ученичких постигнућа, 

вредновање и 

самовредновање рада 

става, 

повезивање са 

свакодневним 

животом, 

примењују, 

препознају 

приступима.  

Укључити 

успешније 

ученике да 

помогну онима 

којима је помоћ 

потребна 

3.  Рационални 

алгебарски 

изрази 

11 МА.1.2.3. 

МА.2.2.3. 

МА.3.2.3. 

4.  Многоугао 5 МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 

5.  Круг 5 МА.1.3.3. 

МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. 

6.  Обрада података 2 МА.1.3.6. 

МА.3.3.6. 



Циљеви:    

Ученик би требало да: 

• разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом,  

правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

• користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

• стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 

• упозна силу трења 

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

• трансформацију енергије у рад и обрнуто 

• на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

• 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 МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

 

1. СИЛА И 

КРЕТАЊЕ 
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– разликује скаларне и векторске физичке 

величине; 

– користи и анализира резултате мерeња 

различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и 

графички; 

 

1. естетичкa компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  4. 

сарадњa  

5. дигиталнa компетенцијa  

6. компетенцијa за учење 

 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

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.2.1.1. 

(ФИ.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 



– анализира зависност брзине и пређеног 

пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним 

убрзањем; 

– примени Њутнове законе динамике на 

кретање тела из окружења; 

– покаже од чега зависи сила трења и на 

основу тога процени 

како може променити њено деловање; 

– демонстрира појаве: инерције тела, 

убрзаног кретања, кретање 

тела под дејством сталне силе, силе трења 

и сила акције и реакције на примерима из 

окружења; 

– самостално изведе експеримент из 

области кинематике и динамике, прикупи 

податке мерењем, одреди тражену 

физичку величину и објасни резултате 

експеримента; 

– покаже врсте и услове равнотеже чврстих 

тела на примеру из 

окружења; 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према околини  

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

   ФИ.1.7.2 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

 2.КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ТЕЖЕ .  

СИЛА ТРЕЊА 
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1. естетичкa компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  4. 

сарадњa  

5. дигиталнa компетенцијa  

6. компетенцијa за учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према околини 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

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.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 



– наводи примере простих машина које се 

користе у свакодневном животу; 

– прикаже како сила потиска утиче на 

понашање тела потопљених у течност и 

наведе услове пливања тела на води; 

– повеже појмове механички рад, енергија 

и снага и израчуна 

рад силе теже и рад силе трења; 

– разликује кинетичку и потенцијалну 

енергију тела и повеже 

њихове промене са извршеним радом; 

– демонстрира важење закона одржања 

енергије на примерима 

из окружења; 

– решава квалитативне, квантитативне и 

графичке задатке (кинематика и динамика 

кретања тела, трење, равнотежа полуге, 

сила потиска, закони одржања...); 

– разликује појмове температуре и 

количине топлоте и прикаже 

ФИ.2.7.3. 

 

3.РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 
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1. естетичкa компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  4. 

сарадњa  

5. дигиталнa компетенцијa  

6. компетенцијa за учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према околини 

9 . одговоран однос према 

здрављу 

 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

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.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ3.7.1. 

  ФИ.3.7.2 



 

4. МЕХАНИЧКИ 

РАД И ЕНЕРГИЈА . 

СНАГА 
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различите механизме преноса топлоте са 

једног тела на друго; 

– анализира промене стања тела 

(димензија, запремине и агре- 

гатног стања) приликом грејања или 

хлађења; 

– наведе методе добијања топлотне 

енергије и укаже на примере 

њеног рационалног коришћења. 

 

 

 

 

1. естетичкa компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  4. 

сарадњa  

5. дигиталнa компетенцијa  

6. компетенцијa за учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према околини 

9 . одговоран однос према 

здрављу 

10. одговорно учешће у 

демократском друштву  

11. предузимљивост  

 

 

ФИ.1.1.1. 

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.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

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.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1 

ФИ3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 



 

5.ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 
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1. естетичкa компетенцијa  

2.  комуникацијa 

3. решавања проблема  4. 

сарадњa  

5. дигиталнa компетенцијa  

6. компетенцијa за учење 

7. рад са подацима и 

информацијама 

8. одговорност према околини 

9 . одговоран однос према 

здрављу 

10. одговорно учешће у 

демократском друштву  

11. предузимљивост 

 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА  



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 , успоставња 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, 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА И 

ОБРАЗОВНИХ 

ИСХОДА 

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

аналогији итд.), ученицима седмог 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 и истраживачки приступ у природним наукама. Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их 

понове код куће, користећи многе предмете и материјале из 

свакодневног живота. 

Програмски садржаји седмог разреда доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је више демонстрационих огледа, а у недостатку 

наставних средстава могуће је користити и видео симулације). 

– Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу 

Методска упутства за предавања 



Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, а на 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. 

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању већине квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке 

садржаје, па тек после тога прећи на математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 

физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи 

задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме 

зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У циљу развијања 

природно-научне писмености наставник треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI 

(међународни систем јединица). 

 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА И 

ОБРАЗОВНИХ 

ИСХОДА 

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 

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 крају већих 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 флуидаФИ.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 
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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 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

Циљ допунске наставе хемије:  јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

 

Задаци допунске наставе хемије: 

- оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни 

процес; 

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 

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 експерименто 
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- омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због краћег или 

дужег изостајања са редовне наставе; 

- омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања самосталности 

у учењу. 

 

Ред. бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ / 

ОБЛАСТИ 

Број 

чаова 

по 

теми / области 

Исходи СТАНДАРДИ 

1. Хемија  kao 

експериментална 

наука и хемија у 

свету око нас 

1 Ученик да зна шта хемија 

проучава и њен значај 

ХЕ 1.1.10 . измери масу,запремину и температуру 

супстанце 

2. 

Хемијска 
лабораторија 

2 - зна правила рада у хемијској 
лабораторији 

- уме на безбедан начин да 
користи хемијски 
прибор,посуђе и супстанце 

 

- да зна шта су физичка а шта 
хемијска својства 

- да разликује физичке и 
хемијске промене супстанци и 
наведе неке из окружења 

ХЕ 1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин 

ХЕ 1.6.1.  безбедно рукује основном опремом за 

експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом 

упутству 



3. Атоми и хемијски 

елементи 

3 - ученик да разуме појам атома 
и његову грађу 

- зна наелектрисање 
атома,протона и електрона 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од 

атома, молекула и јона, и те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и сложености грађе 

 

4. 

Молекули 

елемената и 

једињења,јони и 

јонска једињења 

2 - зна разлику између елемената 
и једињења 

- уме да наведе примере 
елемената,ковалентних и 
јонских једињења из окружења 

ХЕ 1.6.1. изведе експеримент према датом 

упутству 

5. 

Хомогене и 
хетерогене смеше 

2 - зна шта су раствори и 
примере из окружења 

- уме да препозна разлику 
између хомогених и 
хетерогених смеша 

ХЕ 1.4.1. шта раствори, како настају и примере 

раствора у свакодневном животу 

 

6. 

 Хемијске реакције 
и хемијске 
једначине 

2 - уме да израчуна релативну 
молекулску масу 

- зна да правилно запише 
поједине хемијске једначине 
реакција 

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских елемената, хемијских 

формула најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења, 

и квалитативно значење хемијских једначина 

реакција оксидације 

7. 

Израчунавања у 
хемији 

3 -уме да израчуна  процентни 

састав једињења 

-зна да одреди моларну 

масу,количину и масу супстанце 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских елемената, хемијских 

формула најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење хемијских једначина 

реакција оксидације 



8. 

Водоник и 
кисеоник и 

њихова 
једињења.Соли 

3 -зна особине 

водоника,кисеоника и њихову 

примену 

-зна шта су 

оксиди,киселине,базе,соли 

-уме да препозна реакције 

неутрализације 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства 

неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију 

са кисеоником) 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства 

оксида, киселина, база и соли 

ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци 

помоћу индикатора 

УКУПНО 18   

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТA: БИОЛОГИЈА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: седми 

Број часова: 36 

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.  

ТЕМА /ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

 Наслеђивање и 

еволуција 

4 прикупи и анализира 

податке о животним 
 

улога и значај једра у 

метаболизму ћелије;  



1. 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; 

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; 

2. Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

14  

3. Порекло и 

разноврсност 

живог света 

  

2 

 

4. Живот у 

екосистему 

 

8 

 

5. 

Човек и здравље 

 

8 

 



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;  

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. 

организатор и реализатор наставног процеса 

партнер у педагошкој и афективној комуникацији 

мотивише, подржава и развија интересовање ученика 

прати напредак ученика 

припрема укрштенице 



ДОПУНСКА НАСТАВА             

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (36 часова)  -  

РАЗРЕД: СЕДМИ 

Циљеви :  

Стицање језичке писмености, која ученику треба да омогући споразумевање у комуникацији (усменој и писменој)  

слушање, писање, читање, закључивање, израда паноа, 

решавање укрштеница, учествовање у квизовима, 

одговарање на питања 

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 паноа, реферата, презентација 

 

ПРАЋЕЊЕ 

НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

усмене провере знања  

увид у радове ученика 

 



 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА ПО 

ТЕМИ 

 

ИСХОДИ  

По завршетку седмог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

 

1.Путовања; 

клима и 

климатске 

промене 

 

 

 

4 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/ давање 

информација личне 

природе; 

 

– поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе и 

другог користећи јед- 

ноставнија језичка 

средства; 

 

-компетенција за 

целоживотно учење  

 

-комуникација 

 

-дигитална компетенција  

 

-решавање проблема 

 

-сарадња  

 

-одговорно учешће у 

демократском друштву  

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  

 

слушање, писање, 

читање, 

закључивање, 

реаговање на 

команде наставника 

или са снимка,  

- говор, описивање,  

разговор, вођење 

дијалога, 

- рад у пару, у групи 

-повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом или 

текстом, повезивање 

наслова са текстом 

или именовање 

наслова 

-  вежбе слушања 

- примена знања, 

повезивање знања из 

-организује наст. 

процес,  

- интерпретира и 

објашњава; 

- показује; прати 

и усмерава;  

-усклађује наст. 

процес и 

активности 

ученика са инд. 

способностима и 

интересовањима

; 

- помаже,даје 

инструкције,мот

ивише, подстиче 

ученика на 

активно учешће 

у настави;  

 

2.Животни 

циклуси; 

временско 

искуство и 

доживљај 

времена; школа, 

школски живот 

 

 

 

5 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  



 

3.Слободно 

време- спорт;   

временско 

искуство 

( прошлост); 

емоције 

     

       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

– размени 

једноставније 

информације личне 

природе; 

 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис особа, 

биљака, животиња, 

предмета, места, 

појaва, радњи, стања 

и збивања; 

 

– честита, захвали и 

извини се користећи 

мање сложена језичка 

средства; 

 

– разуме 

једноставније 

 

-одговоран однос према 

здрављу  

 

-одговоран однос према 

околини  

 

-естетичка компетенција 

  

-предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  

 

различитих области / 

предмета,  

-самоевалуација 

 

- негује 

позитивну и 

подстицајну 

атмосферу за 

рад и учење, 

охрабрује,  прати 

рад ученика, 

њихов напредак;  

-израђује наст. 

материјал;  

-повезује са 

знањима из 

других 

предмета;  

-подстиче 

ученике да 

постављају 

питања кад им 

нешто није јасно,  

-води педагошку 

документацију;  

 

 

4.Исхрана и 

гастрономске 

навике; прославе  

 

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  

 

 

5.Доживљај 

времена 

 

5 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 



( прошлост, 

садашњост, 

будућност)  

текстове у којима се 

описују радње и си- 

туације у садашњости; 

 

– разуме 

једноставније 

текстове у којима се 

описују способно- 

сти и умећа; 

 

– разуме уобичајене 

изразе у вези са 

жељама, 

нтересовањима, 

потребама, 

осећањима и реагује 

на њих; 

 

– разуме 

једноставнија питања 

која се односе на 

оријентацију/ 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10., 

ДСТ.1.1.21.,  

 

6. Наука  и 

уметност; 

географске 

особености 

 

 

 

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  

 

7.Емоције, 

љубав, 

партнерски и 

други 

међуљудски 

односи 

 

 

5 

 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.7., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.9.,  

 

8.Породица и 

уже друштвено 

 

 

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 



окружење; 

емоције 

 

положај предмета, 

бића и места у 

простору и правац 

кретања и 

одговори на њих; 

 

–  разуме 

једноставније исказе 

који се односе на 

поседовање и 

припадање; 

 

 

 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8.,  

 

 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА 

И СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

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

 групни рад,  

кооперативно учење,  

диференцирани рад ,  

индивидуализација, 

вршњачко подучавање,  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рад у паровима,  самосталан рад ,  

успостављање позитивне и пријатне атмосвере у учионици  

 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

 

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. 

 

  



ДОДАТНА НАСТАВА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (36 часова) 

РАЗРЕД:  седми                   

Циљеви:   Циљ наставе српског језика и књижевности јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче 

одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

НАЗИВ ТЕМЕ БРОЈ ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

14 - истакне универзалне вредности књижевног 

дела и повеже их са сопственим искуством  и 

околностима у којима живи; 

- чита са разумевањем различите врсте текстова 

и коментарише их; 

-разликује одлике књижевних родова и врста; 

-разликује одлике стиха и строфе - укрштену, 

обгрљену и парну риму; слободни и везани стих; 

рефрен; 

- тумачи мотиве (према њиховом садејству или 

контрастивности) и песничке слике у одабраном 

лирском тексту; 

- локализује књижевна дела; 

- разликује етапе драмске радње; 

1)  естетичка компетенција 

(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)  комуникација;  

3) решавања проблема;  

4) сарадња;   

СЈ. 3.4.1. СЈ. 3.4.2. СЈ. 3.4.3.  

СЈ. 3.4.5. СЈ. 3.4.6. СЈ. 3.4.8. 

СЈ. 3.1.2. 

 



- идентификује језичко-стилска изражајна 

средства и разуме њихову функцију; 

- анализира идејни слој књижевног дела 

служећи се аргументима из текста; 

- уочи разлике у карактеризацији ликова према 

особинама: физичким, говорним, психолошким, 

друшвеним и етичким; 

- разликује хумористички од ироничног и 

сатиричог тона књижевног дела; 

- критички промишља о смислу књижевног 

текста и аргументовано образлаже свој став; 

- доведе у везу значење пословица и изрека са 

идејним слојем текста; 

- препозна националне вредности и негује 

културноисоријску баштину; 

- размотри аспекте родне равноправности у вези 

са ликовима књижевно-уметничких текстова; 

- препоручи књижевно дело уз кратко 

образложење; 

- упореди књижевно и филмско дело настало по 

истом предлошку, позоришну представу  и 

драмски текст; 

5) дигитална компетенција 

(оспособљава ученике да 

користе одређена средства 

из области информационо-

комуникационих 

технологија (ИКТ));  

6) одговорно учешће у 

демократском друштву;  

7)  компетенција за учење;  

8) рад са подацима и 

информацијама;  

9) одговоран однос према 

околини;  

10) одговорнан однос 

према здрављу;  

11) предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

ЈЕЗИК  

 

14 - разликује глаголске облике; 

- одреди врсте непорменљивих; 

- уочи синтагме; 

- разликује граматички и логички субјекат; 

 СЈ.3.3.3. СЈ.3.3.5. СЈ.3.3.6. 



- разликује сложени глаголски предикат од 

зависне реченице са везником да; 

- препозна врсте напоредних односа међу 

реченичним члановима и независним 

реченицама; 

- идентификује врсте зависних реченица; 

- искаже речнични члан речју, поредлошко-

падежном конструкцијом, синтагмом и 

реченицом; 

- примени основна правила конгруенције у 

реченици; 

- доследно примени правописну норму; 

- разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 8 - напише аргументовани текст позивајући се на 

чињенице; 

- препозна цитат и фусноте и разуме њихову 

улогу; 

- састави текст репортажног типа (искуствени или 

фикционални); 

- правилно употреби фразеологизме и устаљене 

изразе који се јављају у литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима. 

 

 СЈ.3.2.1. СЈ.3.2.3. СЈ.3.2.5. 

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 Посматрање, слушање, приповедање, описивање, 

истраживање (рад на тексту), анализа, синтеза, размењивање, 

Планирање и припремање, организовање, реализовање, 

презентовање, избор садржаја, метода и техника, наставних 



критичко процењивање, заузимање става, повезивање са 

свакодневним животом, примењују, препознају, дебатују 
објеката и  средстава, израда дидактичког материјала, 

подстицање и  усмеравање ученика, осмишљена  помоћ  

ученику, преношење информација, развијање  индивидуалних  

способности  ученика, вредновање  ученичких постигнућа, 

вредновање и самовредновање рада 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Наставник, сарадник у настави: 

- Објективно процењује мотиве који су утицали на опредељење ученика за овај вид наставе 

- Стручно помаже рад појединца и групе; упућује, усмерава ученике 

- Прати и евидентира развој и напредовање ученика 

- Усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације(проблемски задаци, истраживачки радови) 

- Укључује ученике у организоване облике рада ван школе(конкурси, смотре, такмичења) 

- Води досије за сваког ученика и уноси битне податке о његовом напредовању 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

- Самосталност ученика у учењу и истраживању 

- Припремање и излагање радова(усмено, писмено, презентације) пред групом, разредом, школом 

- Школско, општинско и градско   такмичење 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (36 часова) 

РАЗРЕД:  седми                   



Циљеви:   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.  STARTER UNIT 

 

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. 

 

-организује и 

реализује 

наставни 

процес, 

-подстиче 

ученка/учениц

у на 

размишљање, 

закључивање 

и развијање 

критичног 

става 

-мотивише, 

подржава и 

развија 

интересовања 

 

- 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, 

повезивање са 

групни рад,  

кооперативно учење,  

диференцирани рад ,  

индивидуализација, 

вршњачко подучавање,  

рад у паровима,  

самосталан рад , 

самосталан рад ,  

успостављање позитивне 

и пријатне атмосфере у 

учионици. 

Укључивање  ученика у 

организоване облике 

рада ван 

школе(конкурси, смотре, 

такмичења) 

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 

- резултати са 

такмичења 

2.  

UNIT 1- FADS AND 

FASHION  

  

 

5  1.1.20. 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. 

ПСТ.3.1.10. 

3. UNIT 2 - SENSATIONS

  

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 .3.1.10 3.1.27 



ученикa/учени

цу 

-уважава и 

реагује на 

потребе групе 

и појединца, 

- прати 

напредак 

ученика 

- припрема 

вежбе 

- изводи вежбе 

- вредновање  

ученичких 

постигнућа, 

вредновање и 

самовреднова

ње рада 

 

свакодневним 

животом 

 

-   

4.  UNIT 3 - ADVENTURE 4 1.1.20.  2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 

2.1.13. .3.1.10. 3.3.7. 3.1.27 

    

5. UNIT 4 - MATERIAL 

WORLD  

 

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. 3.1.26 

    



6.  UNIT 5 - YEARS AHEAD

  

 

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.   

    

7. UNIT 6 - LEARN 4 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. 3.1.17 

    

8. UNIT 7  - BIG IDEAS

  

4 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 3.1.16 

    

9. UNIT 8 - ON SCREEN 4 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. 3.1.16 

    

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: MATEMATИКА 

РАЗРЕД:  7                    

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 

- мотивисати 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.  Реални бројеви  6 МА.1.2.2. 

МА.2.2.2. 

МА.3.2.2. 

Планирање и 

припремање, 

организовање, 

реализовање, 

презентовање, избор 

садржаја, метода и 

техника, наставних 

објеката и  средстава, 

израда дидактичког 

материјала, 

подстицање и  

усмеравање ученика, 

осмишљена  помоћ  

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 

Усменим 

пропитивањем, 

разговором, 

постигнутим 

успехом на 

такмичењу 2.  Питагорина 

теорема 

 

5 МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 

МА.3.3.2. 

3.  Рационални 

алгебарски изрази 

8 МА.1.2.3. 

МА.2.2.3. 



 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА ДОДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД: СЕДМИ          

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36  

 

МА.3.2.3. ученику, преношење 

информација, 

развијање  

индивидуалних  

способности  ученика, 

вредновање  

ученичких постигнућа, 

вредновање и 

самовредновање рада 

 

повезивање са 

свакодневним 

животом, 

примењују, 

препознају 

могу показати 

своје знање 

Укључити 

успешније 

ученике да 

помогну онима 

којима је помоћ 

потребна 

4.  Дељивост целих 

бројева, прости 

бројеви 

2  

МА.1.3.2. 

МА.2.3.2. 

5.  Многоугао и Круг 

 

6 МА.1.3.3. 

МА.2.3.3. 

МА.3.3.3. 

6.  Елементи 

комбинаторике 

3  

7.  Логичко-

комбинаторни 

задаци 

3  

8.  Припрема за 

такмичење 

3  



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 
На крају месеца 
ученик ће бити у 

стању да: 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 
МЕЂУПРЕДМЕТН
О ПОВЕЗИВАЊЕ 

СТАНДАРДИ 

- објасни појам 

новиог века; 

- одреди када је 

почео, а када се 

завршио нови 

век; 

- изврши поделу 

новог века на 

прединдустријск

о и индустријско 

доба и 

објасниразлику 

између ових 

периода; 

- наведе основне 

одлике 

индустријског 

доба; 

- наведе 

најзначајније 

историјске 

Индустријско доба 

 

Раздобље револуција 

 

Америчка револуција и стварање САД-а 

 

Француска револуција 

 

Наполеоново доба 

 

Раздобље великих сила 

 

Додатна 
настава 

 

 

Додатна 
настава 

 

Додатна 
настава 

 

 

Додатна 
настава 

 

Географија: 
Регије и друштво, 
Европе и 
Америке 

 

Физика: 
Механика и 
изуми 

 

Биологија: развој 
медицине 

 

 

 

 

ИС.2.2.1. ИС.3.2.1. 

ИС. 3.1.2.  

ИС. 2.1.4. ИС.3.1.1. 

ИС.3.1.3. 

ИС.3.2.6. ИС. 3.1.2. 

ИС.3.1.5. 

.ИС.3.1.1.ИС.3.1.3 



изворе за 

проучавање 

новог века од 

индустријске 

револуције до 

краја Првог 

светског рата; 

- препозна тип 

историјских 

извора на основу 

њиховог 

садржаја и 

одреди 

њиховусазнајну 

вредност; 

- препозна 

историјске 

изворе у свом 

окружењу и 

одреди 

хронолошке 

оквире у 

којимасу 

настали; 

- објасни како је 

индустријска 

револуција 

утицала на развој 

друштва у 

индустријском 

добу; 

Колонијализам 

 

Србија као независна балканска 
краљевина 

 

Први светски рат 

 

Фронтови Великог рата 

 

 

Србија у Великом рату 

 

Стварање Југославије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- наведе разлоге 

незадовољства 

народа 

апсолутистички

м режимом у 

Европи; 

- именујеш 

најзначајније 

европске и 

светске личности 

од средине XVIII 

до средине XIX 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

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. 

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. 



НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, 

ЦИЉЕВА И 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз компетенције наставног предмета историја; 

Корелацијом између предмета која развија способности ученика за активно учење. 

Развој информационо-комуникационих техника; 

Организацију и припрему рада у дигиталном окружењу; 

Држањем угледних часова и укључивањем других часова ради развоја међупредметних компетенција. 

Планирање посета или излета у складу са условима у и ван школе. 

Држањем часа у природи у складу са условима у и ван школе. 

Упућивањем ученика на самосталан истраживачки рад – преко интернета, на терену, посета музеју и сл. 

Израђивањем наставних материјала са ученицима. 

Мотивисањем похвалама и кроз оцене за активност, пројекте и сл. 

Радом са ученицима који раде по индивидуализацији. 



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). 

Адекватним темама у оквиру четири школска писмена задатка проверити усвојеност обрађених садржаја, стил, језик, 

правопис – културу изражавања. 

Организовати иницијално тестирање; тематске кварталне, полугодишње и годишње провере знања; 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. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГЕОГРАФИЈА (ДОДАТНА НАСТАВА) 

РАЗРЕД: СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

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, континенту и свету 

као целини. 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 и свету уз неговање 

вредности мултикултуралности и патриотизма. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 
1 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

– приказује на немој 

карти: континенте, 

океане, мора, облике 

разуђености обала, 

низије, планине, реке, 

језера, државе, градове; 

– класификује облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет карак- 

теристичан за наведену 

територију; 

– анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на 

климу; 

– објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног кон- 

тинента; 

– проналази податке о 

бројном стању 

становништва по конти- 

нентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне 

– 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. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ГЕОГРАФСКЕ 

РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 
10 

– 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; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 



целине са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

– укаже на узроке и 

последице кретања броја 

становника, гу- 

стине насељености, 

природног прираштаја, 

миграција и специ- 

фичних структура 

становништва по 

континентима, регијама и 

у 

одабраним државама; 

– тумачи и израђује 

тематске карте 

становништва по 

континен- 

тима, регијама и 

одабраним државама; 

– описује узроке и 

последице урбанизације 

на различитим кон- 

тинентима, регијама и у 

одабраним државама; 

– доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске разви- 

јености појединих регија 

и одабраних држава; 

– уз помоћ географске 

карте објашњава 

специфичности поједи- 

них просторних целина и 

описује различите начине 

издвајања 

регија; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

АЗИЈА 8 

– 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. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

АФРИКА 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. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 



СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 
3 

– објасни формирање 

политичке карте света; 

– објашњава узроке и 

последице глобалних 

феномена као што 

су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње 

миграције, демограф- 

ска експлозија и 

пренасељеност, болести и 

епидемије, политич- 

ка нестабилност; 

– доводе у везу квалитет 

живота становништва са 

природним, 

демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

– анализира примере 

позитивног утицаја 

човека на животну сре- 

дину у државама које 

улажу напоре на очувању 

природе и упо- 

ређује их са сличним 

примерима у нашој 

земљи; 

– изводи закључак о 

могућим решењима за 

коришћење чистих 

извора енергије у 

државама чија се 

привреда заснива највише 

на 

експлоатацији нафте и 

угља; 

– 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. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ЈУЖНА 

АМЕРИКА 
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; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 
2 

– компетенција за учење; 

– комуникација; 

–дигитална компетенција; 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 



– истражује утицај 

Европске уније на 

демографске, економске 

и политичке процесе у 

Европи и свету. 

 

– 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. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 
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; 

– сарадња; 

–естетичка компетенција. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

 

Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може да се повећа или смањи у зависности од наставних околности. 

 

 

 



ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дати садржаји су препоручени и распоређени у осам тематских целина: Регионална географија, Географске регије Европе, 

Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија и Океанија, Поларне области. 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 држава. Ученици ће уз помоћ наставника, 

расположивих статистичких извора, картографских и средстава информационо комуникационих технологија обрађивати 

појединачне државе света (географски положај, границе, величину, основне природно-географске и друштвено-економске 

одлике). До краја школске године, сви ученици ће имати регионално-географске приказе одабраних држава. 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 

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...). 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА ( 36 часова ) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

НАСТАВНИК: НАДА ЈОЈИЋ 

Циљеви:    

Ученик би требало да: 

• разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом,  

правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

• користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

• стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (бестежинско стање) 

• упозна силу трења 

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

• трансформацију енергије у рад и обрнуто 

• на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 



• 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 

 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

14 

 

 

Исходи за предмет ФИЗИКА су 

у процесу израде . Биће 

накнадно унети  кроз анекс 

Школског програма .  

.  

 

 

 

  

Математика,  техничко и 

енглески језик у континуитету . 

Без тематске повезаности. 

Географија 

 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

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.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 



 

 2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ .  

СИЛА ТРЕЊА 

 

7 

  

Математика,  техничко и 

енглески језик у континуитету . 

Без тематске повезаности 

Географија 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

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.2.1.4.) 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

6 

  

Математика,  техничко и 

енглески језик у континуитету . 

Без тематске повезаности 

Географија и биологија 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ3.7.1. 



ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

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.3.7.2 

 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА . 

СНАГА 

 

8 

  

Математика,  техничко и 

енглески језик у континуитету . 

Хемија ( Хемијске реакције ) мај 

ФИ.1.1.1. 

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.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1 

ФИ3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 



ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

 

5 .ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 

1 

  

Математика,  техничко и 

енглески језик у континуитету .  

Биологија 

Хемија ( Хемијске реакције ) јун 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

 

 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.7.1. 

  ФИ.3.7.2. 

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 

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 



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 . 

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 . 

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; 

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 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; 

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; 



 

 

СТАНДАРДИ 

Мотивисање ученика похвалама; 

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

Планирање и реализовање посете Сајму науке, Физичком факултету , музејима  

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 . 

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   

 



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 

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 

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
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
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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 
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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 

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 7. разред основне школе , Катарина Стевановић , Марија Крнета , БИГЗ 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ за 7.разред основне школе , Владимир Обрадовић, Гордана Настић , ШКОЛА ПЛУС 

ЛИТЕРТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ : 

ФИЗИКА , ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ  за 7. разред , Maрија Крнета , Катарина Стевановић 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА ( 36 часова ) 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

НАСТАВНИК: НАДА ЈОЈИЋ 

Циљ додатне наставе хемије:  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију 

и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према 

њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

 

Задаци додатне наставе хемије: 

- омогућити ученицима да разумеју начин на који се хемија развијала као наука и њено место у савременом животу; 

- омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

- оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина;  

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање 

теоријских и експерименталних проблема; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

- омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена 

и практично га примењују. 

 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 



- такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва 

(школско, општинско, градско, републичко), смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких 

центара за таленте и Министарства просвете (регионално и републичко). 

-  

Ред. бр. 

наставне 

теме 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ / 

ОБЛАСТИ 

Број 

чаова 

по 

теми / 

област

и 

Исходи СТАНДАРДИ 

1. Хeмија као 

експериментална наука 

и хемија у свету око нас 

1 - зна да је хемија природна 
наука и шта је предмет њеног 
изучавања, значај хемије и 
повезаност са осталим 
наукама 

ХЕ 1.1.1. измери масу, запремину и 

температуру супстанце 

2. 

Хемијска лабораторија 

2 - уме правилно да користи 
хемијски прибор и посуђе 

- познаје особине супстанци 
- зна правила за коришћење 

појединих супстанци 

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између 

елемената, једињења и смеша из 

свакодневног 

живота, на основу њихове сложености 

ХЕ 1.2.2. o практичној примени елемената, 

једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 



ХЕ 1.2.3. на основу којих својстава 

супстанце могу да се разликују, којим 

врстама 

промена супстанце подлежу, као и да се 

при променама укупна маса супстанци не 

мења 

ХЕ 1.2.4. загрева супстанцу на безбедан 

начин 

ХЕ 1.2.5. састави апаратуру и изведе 

поступак цеђења 

 

3. Атоми и хемијски 

елементи 

3 - зна од којих честица се састоји 
атом 

- разликује честице према 
наелектрисању. 

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене 

од атома, молекула и јона, и те честице 

међусобно разликује по наелектрисању и 

сложености грађе 

4. Молекули елемената и 

једињења,јони и јонска 

једињења 

2 - уме да препозна елементе и 
једињења 

- зна разлику између елемената 
и једињења 

- зна да наведе елементе 
,једињења и јонска једињења 
из окружења  

ХЕ 1.2.1. да прави разлику између 

елемената, једињења и смеша из 

свакодневног 

живота, на основу њихове сложености 

ХЕ 1.2.2. o практичној примени елемената, 

једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 



 

5. 

Хомогене и хетерогене 
смеше 

3 - зна разлику између хомогених 
и хетерогених смеша 

- зна да су раствори хомогене 
смеше 

- уме да предложи методе за 
раздвајање смеша 

ХЕ 2.5.1. значење термина: материја, 

хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и 

синтеза, изотоп 

6. 

Хемијске реакције 
хемијске једначине 

2 - зна да наведе примере 
хемијских реакција из 
окружења 

- зна правилно да запише 
хемијске једначине 

ХЕ 1.5.1. квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских елемената, хемијских 

формула најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења, 

и квалитативно значење хемијских 

једначина реакција оксидације 

7. 

Израчунавања у хемији 

3 - зна квалитативно и 
квантитативно значење 
хемијских једначина 

- уме да израчуна моларну 
масу,количину и масу 
супстанце 

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских елемената, 

хемијских формула најважнијих 

представника класа неорганских и 

органских једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина реакција 

оксидације 

8. 

Водоник и кисеоник и 
њихова једињења.Соли 

2 - зна физичко –хемијска 
својства водоника и кисеоника 

- зна шта су 
оксиди,киселине,базе,соли 

- уме да запише хемијске 
једначине реакција 
неутрализације 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска 

својства неметала и метала (агрегатно 

стање, проводљивост топлоте и 

електрицитета и реакцију са кисеоником) 



ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска 

својства оксида, киселина, база и соли 

УКУПНО 18   

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТA: БИОЛОГИЈА 

ДОДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД: седми 

Број часова: 36 

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.  

ТЕМА /ОБЛАСТ НАЗИВ ТЕМЕ 

 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

ИСХОДИ MEЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

 

 

 

1. 

Наслеђивање и 

еволуција 

4 прикупи и анализира 

податке о животним 

циклусима почевши од 

оплођења; 
 

улога и значај једра у 

метаболизму ћелије;  

уочава сличности и 

разлике у изгледу и 



2. Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

14 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; 

 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; 

3. Порекло и 

разноврсност 

живог света 

  

2 

 

4. Живот у 

екосистему 

 

8 

 

5. 

Човек и здравље 

 

8 

 



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;  

 

 

 

 

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 

 



ДОДАТНА НАСТАВА             

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (36 часова)    

РАЗРЕД: СЕДМИ 

Циљеви :  

Стицање језичке писмености, која ученику треба да омогући споразумевање у комуникацији (усменој и писменој)  

 

 

 

 

 



 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

 

БРОЈ 

ЧАСО

ВА ПО 

ТЕМИ 

 

ИСХОДИ  

По завршетку седмог 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

 

1.Путовања; 

клима и 

климатске 

промене 

 

 

 

4 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

поздрављање, 

представљање и 

тражење/ 

давање 

информација 

личне природе; 

 

– поздрави и 

отпоздрави, 

представи себе и 

другог користећи 

јед- 

ноставнија 

језичка средства; 

 

-компетенција за 

целоживотно учење  

 

-комуникација 

 

-дигитална 

компетенција  

 

-решавање проблема 

 

-сарадња  

 

-одговорно учешће у 

демократском 

друштву  

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

 

слушање, писање, читање, 

закључивање, реаговање на 

команде наставника или са 

снимка,  

- говор, описивање,  разговор, 

вођење дијалога, 

- рад у пару, у групи 

-повезивање звучног 

материјала са илустрацијом 

или текстом, повезивање 

наслова са текстом или 

именовање наслова 

-  вежбе слушања 

- примена знања, повезивање 

знања из различитих области 

/ предмета,  

-самоевалуација 

 

-организује наст. процес,  

- интерпретира и 

објашњава; 

- показује; прати и усмерава;  

-усклађује наст. процес и 

активности ученика са инд. 

способностима и 

интересовањима; 

- помаже,даје 

инструкције,мотивише, 

подстиче ученика на 

активно учешће у настави;  

- негује позитивну и 

подстицајну атмосферу за 

рад и учење, охрабрује,  

прати рад ученика, њихов 

напредак;  

-израђује наст. материјал;  

-повезује са знањима из 

других предмета;  

 

2.Животни 

циклуси; 

временско 

искуство и 

доживљај 

 

5 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.



времена; школа, 

школски живот 

 

 

– размени 

једноставније 

информације 

личне природе; 

 

– у неколико 

везаних исказа 

саопшти 

информације о 

себи и другима; 

 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на опис 

особа, 

биљака, 

животиња, 

предмета, места, 

појaва, радњи, 

стања и збивања; 

 

 

-одговоран однос 

према здрављу  

 

-одговоран однос 

према околини  

 

-естетичка 

компетенција 

  

-предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

-подстиче ученике да 

постављају питања кад им 

нешто није јасно,  

-води педагошку 

документацију;  

 

 

3.Слободно 

време- спорт;   

временско 

искуство 

( прошлост); 

емоције 

     

       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

 

  

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 



4.Исхрана и 

гастрономске 

навике; прославе  

– разуме 

једноставније 

предлоге, савете 

и позиве на 

заједничке 

активности и 

одговори на њих 

уз одговарајуће 

образложење; 

 

– затражи и 

пружи додатне 

информације у 

вези са 

предлозима,саве

тима и позивима 

на заједничке 

активности; 

 

– честита, 

захвали и извини 

се користећи 

мање сложена 

језичка 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

 

 

5.Доживљај 

времена 

( прошлост, 

садашњост, 

будућност)  

 

5 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., 

ДСТ.2.1.2., 



средства; 

 

– разуме и следи 

једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

 

– разуме 

једноставније 

текстове у којима 

се описују радње 

и си- 

туације у 

садашњости; 

 

– разуме 

једноставније 

текстове у којима 

ДСТ.2.1.6., 

ДСТ.2.1.13.

, 

ДСТ.2.1.16.

, 

ДСТ.2.1.21.

, 

ДСТ.2.1.29.

, 

ДСТ.2.1.30.

, 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5.,  

 

 

6. Наука  и 

уметност; 

географске 

особености 

 

 

 

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.



се описују 

способно- 

сти и умећа; 

 

– разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере 

и предвиђања и 

реагује на њих; 

 

– размени 

једноставније 

исказе у вези са 

обећањима, 

одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима; 

 

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

ДСТ.2.1.1., 

ДСТ.2.1.2 

 

 

7.Емоције, 

љубав, 

партнерски и 

други 

међуљудски 

односи 

 

 

5 

 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.7., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.9., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.11.

, 

ДСТ.1.1.12.

, 

ДСТ.1.1.14.

, 

ДСТ.1.1.15.

, 

ДСТ.1.1.16.

, 

ДСТ.1.1.20.



– саопшти шта 

он/она или неко 

други планира, 

намерава, пред- 

виђа; 

 

– разуме 

уобичајене 

изразе у вези са 

жељама, 

нтересовањима, 

потребама, 

осећањима и 

реагује на њих; 

 

– разуме 

једноставнија 

питања која се 

односе на 

оријентацију/ 

положај 

предмета, бића и 

места у простору 

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

, 

ДСТ.1.2.4.,  

 

 

8.Породица и 

уже друштвено 

окружење; 

емоције 

 

 

 

4 

ДСТ.1.1.1., 

ДСТ.1.1.2., 

ДСТ.1.1.3., 

ДСТ.1.1.5., 

ДСТ.1.1.6., 

ДСТ.1.1.8., 

ДСТ.1.1.10.

, 

ДСТ.1.1.21.

, 

ДСТ.1.1.23.

, 

ДСТ.1.1.24.

,ДСТ.1.2.4.,  

 

 



и правац кретања 

и 

одговори на њих; 

 

– разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

дозволе, забра- 

не, упозорења, 

правила 

понашања и 

обавезе и реагује 

на њих; 

 

– разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

поседовање и 

припадање; 

 



– разуме 

једноставније 

исказе који се 

односе на 

изражавање  

допадања и 

недопадања и 

реагује на њих; 

 

 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА 

И СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

-самосталан рад 

-рад у групи 

-рад у пару 

-рад на пројектима (групни и индивидуални) 

-дискусија 

-дебата 

-навођење на претпоставку о даљем току текста који се обрађује 

-кооперативно учење 

-диференциран рад 

-драматизација текстова 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-индивидуализација 

-посета позоришту,музејима и културним центрима 

-вршњачко подучавање 

ПРАЋЕЊЕ НАЧИНА 

ОСТВАРИВАЊА 

СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Самоевалуација 

Анализа писмених провера 

Преузимзње улоге наставника 

Учити ученике да повезују наставне садржаје из различитих области 

Праћење свих активности и фаза(знање,ангажовање,однос према раду)  

 

  


