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На осно ву чла на 88. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – aут ентично ту ма че ње, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 
24. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК
окалендаруобразовно-васпитноградаoсновнешколе
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Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се ка лен дар за оства ри ва ње обра

зов новас пит ног ра да основ не шко ле за школ ску 2017/2018. го ди ну. 

Члан 2.
Оста ли оба ве зни и фа кул та тив ни об ли ци обра зов новас пит

ног ра да утвр ђе ни на став ним пла ном и про гра мом за основ не шко
ле пла ни ра ју се го ди шњим пла ном ра да. 

Члан 3.
На ста ва и дру ги об ли ци обра зов новас пит ног ра да у основ ној 

шко ли оства ру ју се у то ку два по лу го ди шта. 
Пр во по лу го ди ште по чи ње у пе так, 1. сеп тем бра 2017. го ди

не, а за вр ша ва се у сре ду, 31. ја ну а ра 2018. го ди не. 
Дру го по лу го ди ште по чи ње у по не де љак, 12. фе бру а ра 2018. 

го ди не. 
Дру го по лу го ди ште за вр ша ва се у че твр так, 31. ма ја 2018. го

ди не за уче ни ке осмог раз ре да, од но сно у че твр так, 14. ју на 2018. 
го ди не за уче ни ке од пр вог до сед мог раз ре да. 

Члан 4.
Оба ве зни об ли ци обра зов новас пит ног ра да из чла на 1. овог 

пра вил ни ка за уче ни ке од пр вог до сед мог раз ре да, оства ру је се у 
36 пе то днев них на став них сед ми ца, од но сно 180 на став них да на. 

Обра зов новас пит ни рад за уче ни ке осмог разрeда оства ру је 
се у 34 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 170 на став них да на. 

У окви ру 36, од но сно 34 пе то днев не на став не сед ми це, шко ла 
је у оба ве зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но рас по ре ди да не 
у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци нео п ход но је да бу де за сту пљен 36, од
но сно 34 пу та. 

Члан 5.
На став ни план и про грам за основ ну му зич ку и основ ну ба лет

ску шко лу оства ру је се пре ма го ди шњем пла ну ра да шко ле у пе то днев
ним или ше сто днев ним на став ним сед ми ца ма, у скла ду са за ко ном.

Члан 6.
У то ку школ ске го ди не уче ни ци има ју је се њи, зим ски, про

лећ ни и лет њи рас пуст.
Је се њи рас пуст по чи ње у че твр так, 9. но вем бра 2017. го ди не, 

а за вр ша ва се у пе так, 10. но вем бра 2017. го ди не.

Зим ски рас пуст има два де ла – пр ви део по чи ње у сре ду, 3. 
ја ну а ра 2018. го ди не, а за вр ша ва се у по не де љак, 8. ја ну а ра 2018. 
го ди не, а дру ги део по чи ње у че твр так, 1. фе бру а ра 2018. го ди не, а 
за вр ша ва се у пе так, 9. фе бру а ра 2018. го ди не.

Про лећ ни рас пуст по чи ње у по не де љак, 2. апри ла 2018. го ди
не, а за вр ша ва се у  по не де љак, 9. апри ла 2018. го ди не.

За уче ни ке од пр вог до сед мог раз ре да, лет њи рас пуст по чи ње у 
пе так, 15. ју на 2018. го ди не, а за вр ша ва се у пе так, 31. ав гу ста 2018. 
го ди не. За уче ни ке осмог раз ре да лет њи рас пуст по чи ње по за вр шет
ку за вр шног ис пи та, а за вр ша ва се у пе так, 31. ав гу ста 2018. го ди не.

Члан 7.
У шко ли се пра зну ју др жав ни и вер ски пра зни ци, у скла ду 

са За ко ном о др жав ним и дру гим пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би
ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У шко ли се 
пра зну је рад но Дан се ћа ња на срп ске жр тве  у  Дру гом свет ском 
ра ту, Све ти Са ва – Дан ду хов но сти, Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка
у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту, 
Дан по бе де и Ви дов дан – спо мен на Ко сов ску бит ку. 

Дан се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту пра зну је 
се 21. ок то бра 2017. го ди не, Све ти Са ва 27. ја ну а ра 2018. го ди не, 
Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши
зма у Дру гом свет ском ра ту 22. апри ла 2018. го ди не, Дан по бе де 9. 
ма ја 2018. го ди не, Ви дов дан 28. ју на 2018. го ди не

Све ти Са ва и Ви дов дан се пра зну ју рад но, без одр жа ва ња на
ста ве, а Дан се ћа ња на срп ске жр тве  у Дру гом свет ском ра ту, Дан 
се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у 
Дру гом свет ском ра ту и Дан по бе де су на став ни да ни, из у зев кад 
па да ју у не де љу. 

Сре да, 8. но вем бар 2017. го ди не обе ле жа ва се као Дан про
свет них рад ни ка.

Члан 8.
Уче ни ци и за по сле ни у шко ли има ју пра во да не по ха ђа ју на

ста ву, од но сно да не ра де у да не сле де ћих вер ских пра зни ка, и то: 
1) пра во слав ци – на пр ви дан кр сне сла ве;
2) при пад ни ци Ислам ске за јед ни це – 1. сеп тем бра 2017. го ди

не, на пр ви дан Кур бан Бај ра ма и 14. ју на 2018. го ди не на пр ви дан 
Ра ма зан ског Бај ра ма;

3) при пад ни ци Је вреј ске за јед ни це – 30. сеп тем бра 2017. го
ди не, на пр ви дан Јом Ки пу ра;

4) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Гре го ри јан ском ка лен да ру – 25. де цем бра 2017. го ди
не, на пр ви дан Бо жи ћа;

5) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Ју ли јан ском ка лен да ру – 7. ја ну а ра 2018. го ди не, на 
пр ви дан Бо жи ћа;

6) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју да не вас
кр шњих пра зни ка по Гре го ри јан ском и Ју ли јан ском ка лен да ру – 
по чев од Ве ли ког пет ка, за кључ но са дру гим да ном Вас кр са (ка
то ли ци – од 30. мар та до 2. апри ла 2018. го ди не; пра во слав ни од 6. 
апри ла до 9. апри ла 2018. го ди не).

Члан 9.
Го ди шњим пла ном ра да шко ла ће утвр ди ти екс кур зи је и вре

ме ка да ће на док на ди ти на став не да не у ко ји ма су се оства ри ва ле 
екс кур зи је. 
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Ако је дан шко ле на став ни дан пре ма ка лен да ру, шко ла ће тај 
дан на док на ди ти на на чин ко ји утвр ди го ди шњим пла ном ра да.

Члан 10.
Вре ме са оп шта ва ња успе ха уче ни ка и по де ла ђач ких књи жи

ца на кра ју пр вог по лу го ди шта, шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном 
ра да, у скла ду са овим пра вил ни ком. 

Вре ме по де ле све до чан ста ва, као и вре ме по де ле ди пло ма, 
шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном ра да, у скла ду са овим пра вил
ни ком.

Све ча на по де ла ђач ких књи жи ца, уче ни ци ма од пр вог до сед
мог раз ре да, на кра ју дру гог по лу го ди шта, оба ви ће се у че твр так, 
28. ју на 2018. го ди не.

Са оп шта ва ње успе ха уче ни ка му зич ке и ба лет ске шко ле на 
кра ју дру гог по лу го ди шта и по де ла све до чан ста ва и ди пло ма оба
ви ће се у скла ду са го ди шњим пла ном ра да шко ле, у скла ду са 
овим пра вил ни ком. 

Члан 11.
Уче ни ци осмог раз ре да по ла га ће проб ни за вр шни ис пит у пе

так, 13. апри ла 2018. го ди не и у су бо ту, 14. апри ла 2018. го ди не, а 
за вр шни ис пит у по не де љак, 18. ју на 2018. го ди не, уто рак, 19. ју на 
2018. го ди не и сре ду, 20. ју на 2018. го ди не.

Члан 12.
Та бе лар ни пре глед ка лен да ра обра зов новас пит ног ра да основ не 

шко ле за школ ску 2017/2018. го ди ну од штам пан је уз овај пра вил ник и 
чи ни ње гов са став ни део. 

Члан 13.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ном гла сни ку”.

Број 61000461/201704
У Бе о гра ду, 16. јунa 2017. го ди не

Ми ни стар, 
MладенШарчевић,с.р.
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На осно ву чла на 88. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – aут ентично ту ма че ње, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 
24. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), 

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК
окалендаруобразовно-васпитноградасредњихшкола

зашколску2017/2018.годину

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се ка лен дар за оства ри ва ње оба ве

зних об ли ка обра зов новас пит ног ра да (те о риј ска на ста ва, прак тич на 
на ста ва и ве жбе) у гим на зи ји, умет нич кој и струч ној шко ли, за школ
ску 2017/2018. го ди ну.

Члан 2.
Оста ли оба ве зни и фа кул та тив ни об ли ци обра зов новас пит

ног ра да, утвр ђе ни на став ним пла ном и про гра мом за гим на зи је, 
умет нич ке и струч не шко ле, пла ни ра ју се го ди шњим пла ном ра да.

Члан 3.
Оба ве зне об ли ке обра зов новас пит ног ра да из чла на 1. овог 

пра вил ни ка сред ње шко ле оства ру ју на го ди шњем ни воу:
У  гим на зи ји: 
1) у I, II и III раз ре ду у 37 пе то днев них на став них сед ми ца, 

од но сно 185 на став них да на; 
2) у IV раз ре ду у 33 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 

165 на став них да на. 
У окви ру 37 од но сно 33 петодневнe наставнe седмицe,  гим

на зи ја је у оба ве зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но рас по ре
ди да не у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци, нео п ход но је да бу де за сту пљен 37 пу
та, од но сно 33 пу та.

У струч ној шко ли: 
1) у I и II раз ре ду тро го ди шњег и I, II и III раз ре ду че тво ро го

ди шњег обра зо ва ња у 37 пе то днев них на став них сед ми ца, од но сно 
185 на став них да на; 

2) у III раз ре ду тро го ди шњег и IV раз ре ду че тво ро го ди шњег 
обра зо ва ња у 34 пе то днев не на став не сед ми це, од но сно 170 на
став них да на. 

У окви ру 37, од но сно 34 пе то днев не на став не сед ми це, 
струч на шко ла је у оба ве зи да го ди шњим пла ном ра да рав но мер но 
рас по ре ди да не у сед ми ци. 

Сва ки дан у сед ми ци нео п ход но је да бу де за сту пљен 37 пу та, 
од но сно 34 пу та.

Члан 4.
На став ни план и про грам за умет нич ке шко ле у I, II, III и IV 

раз ре ду оства ру је се пре ма го ди шњем пла ну ра да шко ле у пе то днев
ним или ше сто днев ним на став ним сед ми ца ма, у скла ду са за ко ном.

Члан 5.
На ста ва и дру ги об ли ци обра зов новас пит ног ра да оства ру ју 

се у два по лу го ди шта. 
Пр во по лу го ди ште по чи ње у пе так, 1. сеп тем бра 2017. го ди

не, а за вр ша ва се у сре ду, 31. ја ну а ра 2018. го ди не. 
Дру го по лу го ди ште по чи ње у по не де љак, 12. фе бру а ра 2018. 

го ди не, a за вр ша ва се у че твр так, 21. ју на 2018. го ди не.
Дру го по лу го ди ште за уче ни ке IV раз ре да гим на зи је за вр

ша ва се у че твр так, 24. ма ја 2018. го ди не, а за уче ни ке III раз ре да 
тро го ди шњег и IV раз ре да че тво ро го ди шњег обра зо ва ња струч них 
шко ла у че твр так, 31. ма ја  2018. го ди не.

Дру го по лу го ди ште за уче ни ке I и II раз ре да, од но сно I, II и III 
раз ре да че тво ро го ди шњег обра зо ва ња струч них шко ла, за ко је је на
став ним пла ном и про гра мом про пи са на ре а ли за ци ја про фе си о нал не 
прак се пре ма ин ди ви ду ал ном пла ну ре а ли за ци је ове прак се за сва ког 
уче ни ка, за вр ша ва се нај ка сни је у пе так, 10. ав гу ста 2018. го ди не.

Члан 6.
У то ку школ ске го ди не уче ни ци има ју је се њи, зим ски, про

лећ ни и лет њи рас пуст.

Је се њи рас пуст по чи ње у че твр так, 9. но вем бра 2017. го ди не, 
а за вр ша ва се у пе так, 10. но вем бра 2017. го ди не.

Зим ски рас пуст има два де ла – пр ви део по чи ње у сре ду, 3. 
ја ну а ра 2018. го ди не, а за вр ша ва се у по не де љак, 8. ја ну а ра 2018. 
го ди не, а дру ги део по чи ње у че твр так, 1. фе бру а ра 2018. го ди не, а 
за вр ша ва се у пе так, 9. фе бру а ра 2018. го ди не.

Про лећ ни рас пуст по чи ње у по не де љак, 2. апри ла 2018. го ди
не, а за вр ша ва се у  по не де љак, 9. апри ла 2018. го ди не. 

За уче ни ке пр вог, дру гог и тре ћег раз ре да гим на зи је и че тво
ро го ди шњих сред њих струч них шко ла и уче ни ке пр вог и дру гог 
раз ре да сред њих тро го ди шњих сред њих струч них шко ла, лет њи 
рас пуст по чи ње у  пе так, 22. ју на 2018. го ди не, а за вр ша ва се у пе
так, 31. ав гу ста 2018. го ди не.

За уче ни ке че твр тог раз ре да гим на зи је, че твр тог раз ре да че
тво ро го ди шњих и тре ћег раз ре да тро го ди шњих сред њих струч них 
шко ла, лет њи рас пуст по чи ње по за вр шет ку ма тур ског/за вр шног 
ис пи та, а за вр ша ва се у пе так, 31. ав гу ста 2018. го ди не.

Члан 7.
У шко ли се пра зну ју др жав ни и вер ски пра зни ци, у скла ду 

са За ко ном о др жав ним и дру гим пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би
ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У шко ли се 
пра зну је рад но Дан се ћа ња на срп ске жр тве  у  Дру гом свет ском 
ра ту, Све ти Са ва – Дан ду хов но сти, Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка
у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту, 
Дан по бе де и Ви дов дан – спо мен на Ко сов ску бит ку.  

Дан се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту пра зну је 
се 21. ок то бра 2017. го ди не, Све ти Са ва 27. ја ну а ра 2018. го ди не, 
Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши
зма у Дру гом свет ском ра ту 22. апри ла 2018. го ди не, Дан по бе де 9. 
ма ја 2018. го ди не, Ви дов дан 28. ју на 2018. го ди не.

Све ти Са ва и Ви дов дан се пра зну ју рад но, без одр жа ва ња на
ста ве, а Дан се ћа ња на срп ске жр тве  у  Дру гом свет ском ра ту, Дан 
се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у 
Дру гом свет ском ра ту и Дан по бе де су на став ни да ни, из у зев кад 
па да ју у не де љу. 

Сре да, 8. но вем бар 2017. го ди не обе ле жа ва се као Дан про
свет них рад ни ка.

Члан 8.
Уче ни ци и за по сле ни у шко ли има ју пра во да не по ха ђа ју на

ста ву, од но сно да не ра де у да не сле де ћих вер ских пра зни ка, и то: 
1) пра во слав ци – на пр ви дан кр сне сла ве;
2) при пад ни ци Ислам ске за јед ни це – 1. сеп тем бра 2017. го ди

не, на пр ви дан Кур бан Бај ра ма и 14. ју на 2018. го ди не, на пр ви дан 
Ра ма зан ског Бај ра ма; 

3) при пад ни ци Је вреј ске за јед ни це – 30. сеп тем бра 2017. го
ди не, на пр ви дан Јом Ки пу ра;

4) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Гре го ри јан ском ка лен да ру – 25. де цем бра 2017. го ди
не, на пр ви дан Бо жи ћа;

5) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју вер ске 
пра зни ке по Ју ли јан ском ка лен да ру – 7. ја ну а ра 2018. го ди не, на 
пр ви дан Бо жи ћа;

6) при пад ни ци вер ских за јед ни ца ко је обе ле жа ва ју да не вас кр
шњих пра зни ка по Гре го ри јан ском и Ју ли јан ском ка лен да ру – по чев 
од Ве ли ког пет ка, за кључ но са дру гим да ном Вас кр са (ка то ли ци – од 
30. мар та до 2. апри ла 2018. го ди не; пра во слав ни од 6. апри ла до 9. 
апри ла 2018. го ди не).

Члан 9.
Го ди шњим пла ном ра да шко ла ће утвр ди ти екс кур зи је и вре

ме ка да ће на док на ди ти на став не да не у ко ји ма су се оства ри ва ле 
екс кур зи је. 

Ако је дан шко ле на став ни дан пре ма ка лен да ру, шко ла ће тај 
дан на док на ди ти на на чин ко ји утвр ди го ди шњим пла ном ра да.

Члан 10.
Вре ме са оп шта ва ња успе ха уче ни ка и по де ла ђач ких књи жи

ца на кра ју пр вог по лу го ди шта, шко ла утвр ђу је го ди шњим пла ном 
ра да, у скла ду са овим пра вил ни ком. 

Вре ме по де ле све до чан ста ва, по ла га ње за вр шног ис пи та на 
кра ју тро го ди шњег обра зо ва ња и ма тур ског ис пи та на кра ју че тво
ро го ди шњег обра зо ва ња, као и вре ме по де ле ди пло ма, шко ла утвр
ђу је го ди шњим пла ном ра да, у скла ду са овим пра вил ни ком. 



Страна 4 – Број 6 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 6. јул 2017.

Члан 11.
При јем ни ис пи ти за упис уче ни ка у сред ње шко ле, за школ ску 

2018/2019. го ди ну, би ће ор га ни зо ва ни пре ма сле де ћем ка лен да ру:
– при јем ни ис пит за упис у сред ње шко ле у ко ји ма се део на

ста ве од ви ја на стра ном је зи ку: су бо та, 26. мај 2018. го ди не;
– при јем ни ис пит за упис у сред ње му зич ке шко ле: пе так, 1. јун 

2018. го ди не, су бо та, 2. јун 2018. го ди не и не де ља, 3. јун 2018. го ди не;
– при јем ни ис пит за упис у сред ње ба лет ске шко ле: не де ља, 

3. јун 2018. го ди не, по не де љак, 4. јун 2018. го ди не и уто рак, 5. јун 
2018. го ди не

–  при јем ни ис пит за упис у сред ње умет нич ке шко ле ли ков не 
обла сти: пе так, 1. јун 2018. го ди не, су бо та, 2. јун 2018. го ди не и не
де ља, 3. јун 2018. го ди не;

– при јем ни ис пит за упис у Ма те ма тич ку гим на зи ју и оде ље
ња ма те ма тич ке гим на зи је: су бо та, 2. јун  2018. го ди не;

– при јем ни ис пит за упис у филолошкe гимназијe и оде ље ња 
фи ло ло шке гим на зи је: су бо та, 2. јун 2018. го ди не и не де ља, 3. јун 
2018. го ди не;

– при јем ни ис пит за упис у оде ље ња об да ре них за фи зи ку и 
ра чу нар ство и ин фор ма ти ку: не де ља,  3. јун 2018. го ди не;

– пре да ја до ку ме на та за упис у Спорт ску гим на зи ју: су бо та, 2. 
јун 2018. го ди не и не де ља, 3. јун 2018. го ди не.

Члан 12.
Та бе лар ни пре глед ка лен да ра обра зов новас пит ног ра да сред

њих шко ла за школ ску 2017/2018. го ди ну од штам пан је уз овај пра
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 13.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ном гла сни ку”. 

Број 61100603/201704
У Бе о гра ду, 16. ју на 2017. го ди не

Ми ни стар, 
MладенШарчевић,с.р.
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На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – аутен тич но ту ма че ње, 68/15, 62/16 –УС), 

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

одопуниПравилникаонаставномплануипрограмуза
првиидругиразредосновногобразовањаиваспитања

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру

ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
– Про свет ни гла сник”, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06 – др. пра
вил ник, 2/08 – др. пра вил ник, 2/10, 7/10, 3/11 – др. пра вил ник, 7/11 
– др. пра вил ник, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14 и 11/16), у по гла вљу: 
„ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, по сле на став ног про
гра ма: „ВЛА ШКИ ГО ВОР СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ 
КУЛ ТУ РЕ” за пр ви раз ред, до да је се на став ни про грам: „СЛО ВЕ
НАЧ КИ ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ” 
за пр ви раз ред, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

Члан 2.
Оваj пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла
сни ку”.

Број 11000114/201704
У Бе о гра ду, 18. ма ја 2017. го ди не

Ми ни стар,
МладенШарчевић, с.р.

СЛОВЕНАЧКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМАНАЦИОНАЛНЕ
КУЛТУРЕ

Циљизадаци

Циљнаставе сло ве нач ког је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре је сте да уче ни ци овла да ју основ ним за ко ни то сти ма сло
ве нач ког књи жев ног је зи ка на ко јем ће се усме но и пи сме но пра
вил но из ра жа ва ти, да упо зна ју, до жи ве и оспо со бе се за ту ма че
ње ода бра них књи жев них де ла, по зо ри шних, филм ских и дру гих 
умет нич ких оства ре ња из сло ве нач ке кул тур не ба шти не.

Задацинаставе сло ве нач ког је зи ка су:
– раз ви ја ње љу ба ви пре ма сло ве нач ком је зи ку и по тре ба да се 

он не гу је и уна пре ђу је;
– основ но опи сме ња ва ње уче ни ка на те ме љи ма нор ма тив них 

стан дар да сло ве нач ког књи жев ног је зи ка;
– по ступ но и си сте ма тич но упо зна ва ње гра ма ти ке сло ве нач

ког је зи ка;
– оспо со бља ва ње за успе шно слу же ње књи жев ним је зи ком у 

раз ли чи тим ви до ви ма ње го ве усме не и пи сме не упо тре бе и у раз
ли чи тим ко му ни ка ци о ним си ту а ци ја ма (слу ша ње, чи та ње, усме на 
и пи са на про дук ци ја и ин тер ак ци ја);

– усва ја ње пра вил ног из го во ра и ин то на ци је при усме ном из
ра жа ва њу и чи та њу;

– са вла да ва ње пи сма и осно ва пра во пи са ра ди ко рект ног пи
сме ног из ра жа ва ња у гра ни ца ма усво је них је зич ких струк ту ра и 
лек си ке;

– раз ви ја ње осе ћа ја за аутен тич не естет ске вред но сти у књи
жев ној умет но сти;

– упо зна ва ње, чу ва ње, раз ви ја ње и по што ва ње вла сти тог на
ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та на де ли ма сло ве нач ке књи жев
но сти, по зо ри шне и филм ске умет но сти, као и дру гих умет нич ких 
оства ре ња;

– раз ви ја ње по што ва ња пре ма кул тур ној ба шти ни и по тре бе 
да се она не гу је и уна пре ђу је;

– вас пи та ва ње у ду ху ми ра, то ле ран ци је, кул тур них од но са и 
са рад ње ме ђу љу ди ма;

– сти ца ње све сти о ин тер кул ту рал но сти.

ПРВИРАЗРЕД
(2часанедељно,72часагодишње)

Ци ље ви пред ви ђе ни на став ним про гра мом сло ве нач ког је зи
ка и књи жев но сти са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре до при но се 
раз ви ја њу сле де ћих ком пе тен ци ја код уче ни ка:

– упо зна ва ње са ма те ри јал ном и ду хов ном кул ту ром сло ве
нач ког на ро да;

– сти ца ње основ них зна ња, спо соб но сти и на ви ка од ко јих за
ви си оп шта и књи жев на кул ту ра уче ни ка, из гра ђи ва ње по тре бе за 
књи жев но у мет нич ким тек сто ви ма, по што ва ње на ци о нал ног, књи
жев ног и умет нич ког на сле ђа;

– уво ђе ње у основ не пој мо ве о књи жев но сти;
– упо зна ва ње са деч јим фол кло ром (игре и крат ке тек сту ал не 

фор ме – за го нет ке, успа ван ке, бро ја ли це и др.);
– ак тив но слу ша ње чи та ња тек ста (аудио и ви део за пи си);
– уоча ва ње бит них еле ме на та књи жев но у мет нич ког тек ста 

(мо ти ва, те ме, вре ме на и ме ста рад ње, фа бу ле, ли ко ва);
– ка зи ва ње на па мет на у че них кра ћих тек сту ал них фор ми;
– упо зна ва ње основ них пра зни ка и оби ча ја ве за них за те пра

зни ке;
– сти ца ње све сти о са мом се би и свом ме сту у све ту слич

них и раз ли чи тих, фор ми ра ње пред ста ве о соп стве ном кул тур ном 
иден ти те ту, чи ме се у мул ти на ци о нал ној и мул ти кон фе си о нал них 
сре ди ни Ср би је чу ва ју пра ва и осо бе но сти ма њи на и њи хов иден
ти тет.

Оперативнизадаци

На кра ју пр вог раз ре да уче ни ци ће би ти у мо гућ но сти да:
– усво је пред ви ђе не је зич ке струк ту ре, нај о снов ни је об ли ке 

ко му ни ка ци је и лек сич ки фонд од око 200 ре чи и из ра за и ак тив но 
их упо тре бља ва ју у го во ру;

– раз у ме ју у усме ном го во ру низ од петшест ре че ни ца ко је 
чи не ко хе рент ну це ли ну у окви ру об ра ђе не те ма ти ке;

– разумеjу на слух им пе ра тив не ис ка зе;
– раз у ме ју ди ја лог на ре ла ци ји на став никуче ник и уче ник

уче ник;
– стек ну спо соб ност да по ста вља ју пи та ња и да од го ва ра ју на 

постављeна пи та ња, ка ко би мо гли во ди ти крат ке ди ја ло ге;
– стек ну спо соб ност за кра ће из ла га ње на став них са др жа ја уз 

по моћ на став ни ка.

Садржајипрограма

1.Словеначкијезик(је зич ка ма те ри ја), језичкоизражавање
(ве шти на слу ша ња, го во ре ња и го вор не ин тер ак ци је) и тематика.

1.1. Ис ход на ста ве и ком пе тен ци је уче ни ка на ни воу је зич ког 
из ра жа ва ња (ве шти на ко му ни ка ци је):

1.1.1. Ве шти на слу ша ња (раз у ме ва ње го во ра). Уче ник тре ба да:
– раз ли ку је је зик ко ји учи од дру гих је зи ка;
– пре по зна је гла со ве у го вор ном лан цу, ак це нат, ри там и ин

то на ци ју на у че них ре чи и из ра за;
– раз у ме ла га но и бри жљи во ар ти ку ли сан го вор ни ис каз, уз 

ду же па у зе и об ли ке не вер бал не ко му ни ка ци је, ко је му по ма жу да 
схва ти зна че ње;

– раз у ме крат ке ди ја ло ге, при че и пе сме о по зна тим те ма ма, 
ко је чу је ужи во или са аудиови зу ел них за пи са;

– раз у ме и ре а гу је на од го ва ра ју ћи на чин на крат ке усме не 
по ру ке у ве зи са лич ним ис ку ством и са ак тив но сти ма на ча су (по
зив на игру, за по вест, упут ство и др.);

– раз ви ја спо соб ност и на ви ку слу ша ња са раз у ме ва њем.
1.1.2. Ве шти на го во ре ња (усме но из ра жа ва ње). Уче ник тре ба да:
– уме да раз го вет но из го ва ра гла со ве, да по шту је ри там, ин то

на ци ју и ак це нат на у че них ре чи и из ра за;
– да је основ не ин фор ма ци је о се би и свом окру же њу, са мо

стал но и уз на став ни ко ву по моћ;
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– име ну је ства ри из не по сред ног окру же ња у ве зи са те ма ма 
ко је се об ра ђу ју;

– ре про ду ку је сам или у гру пи крат ке ре ци та ци је и бро ја ли це 
и пе ва по зна те пе сми це.

1.1.3. Го вор на ин тер ак ци ја (уло га са го вор ни ка). Уче ник тре ба да:
– ре а гу је вер бал но и не вер бал но на упут ства и по ста вље на 

пи та ња о по зна тим те ма ма, ка да му се са оп шта ва ју по ла ко и па
жљи во;

– мо же да ус по ста ви ба зич ни дру штве ни кон такт, упо тре бља
ва ју ћи нај о снов ни је уч ти ве фор му ла ци је (до бро до шли ца, по здра
вља ње, пред ста вља ње;

– уме да тра жи и да је не што;
– по ста вља јед но став на пи та ња;
– из ра жа ва до па да ње и не до па да ње;
– уче ству је у игри и ко му ни ка ци ји (у па ру, у гру пи итд.).
1.2. Ис ход на ста ве и ком пе тен ци је уче ни ка на ни воу је зич ке 

ма те ри је. Уче ник тре ба да:
– име ну је пред ме те и би ћа, да ис ка же рад њу, осо би не пред

ме та и би ћа, да ис ка же обје кат, про стор не од но се, као и да ис ка же 
мол бу и за по вест;

– пре по зна је шта је но во на у чио;
– пре по зна је на еле мен тар ном ни воу гла сов ну струк ту ру сло

ве нач ког је зи ка;
– уме да из го во ри огра ни чен ре пер то ар упам ће них из ра за и 

ре чи и мо же да раз у ме, уз из ве стан на пор, из вор ног го вор ни ка ко ји 
их ко ри сти у ко му ни ка ци ји;

– ко ри сти је зик у скла ду са ни во ом фор мал но сти ко му ни ка
тив не си ту а ци је (нпр. фор ме уч ти во сти);

– по се ду је еле мен тар но по зна ва ње по је ди нач них ре чи и го
то вих лек сич ких из ра за, ко ји се са сто је од ви ше ре чи, на у че них и 
упо тре бља ва них за јед но у по себ ним си ту а ци ја ма („До бар дан!”, 
„Ка ко сте?” и сл.);

– по зна је огра ни чен број син так сич ких струк ту ра и јед но
став них гра ма тич ких об ли ка ко ји при па да ју ме мо ри са ном кор пу су 
је зич ких је ди ни ца;

– раз у ме ве зу из ме ђу соп стве ног за ла га ња и по стиг ну ћа у је
зич ким ак тив но сти ма.

1.3. Те ма ти ка са др жи не ко ли ко те мат ских обла сти:
– шко ла: школ ски при бор и про стор (учи о ни ца, школ ски на

ме штај, школ ска згра да, школ ско дво ри ште), пер со нал шко ле, уче
ни ци, си ту а ци је за вре ме на ста ве и за вре ме од мо ра, при год не све
ча но сти и пра зни ци;

– по ро ди ца и бли ско окру же ње: ужа по ро ди ца, за ни ма ња чла
но ва по ро ди це; при ја те љи, нај че шће деч је игре, играч ке; ку ћа/стан 
(про сто ри је, на ме штај), сва ко днев не ак тив но сти у ку ћи;

– пра зни ци: Бо жић, Но ва го ди на, Ус крс, ро ђен дан;
– ис хра на: обро ци, из бор хра не и пи ћа, во ће и по вр ће, на ви ке, 

уку си у ве зи са хра ном;
– оде ћа: де ло ви те ла, одев ни пред ме ти у од но су на вре мен ске 

при ли ке;
– оста ло: го ди шња до ба, ме се ци, де ло ви да на; бо је; бро је ви 

до 20;
2. Словеначкакњижевност.Елементинационалнекулту-

ре(празници,обичаји,важнидогађаји)
Ин те гри са ње на ста ве је зи ка са на ста вом књи жев но сти и еле

мен ти ма на ци о нал не кул ту ре омо гу ћу је оства ри ва ње ефи ка сних 
ре зул та та у сва кој од на ве де них обла сти. У пр вом раз ре ду основ не 
шко ле, ка да је реч о књи жев но сти, про грам ску осно ви цу чи ни фол
клор на гра ђа. С об зи ром да на овом ни воу уче ни ци још увек не зна ју 
да чи та ју, тек сто ви из лек ти ре се слу ша ју са аудио или ви део за пи са, 
или се слу ша ди рект но чи та ње на став ни ка. Ту ма че ње тек ста у овом 
уз ра сту има обе леж ја спон та ног и сло бод ног раз го во ра са уче ни ци
ма о ре ле вант ним вре мен ским, про стор ним, те мат ским и др. по је ди
но сти ма, о ли ко ви ма и њи хо вим емо тив ним ста њи ма (ра дост, ту га, 
смех и сл.) у ци љу про ве ре раз у ме ва ња од слу ша ног тек ста.

Начиностваривањапрограма

При ступ у на ста ви овог пред ме та је у осно ви ора лан. У учи
о ни ци се ко ри сти циљ ни је зик у до бро осми шље ном кон тек сту од 

ин те ре са за уче ни ке. У на ве де ним си ту а ци ја ма, го вор на став ни ка 
је при ла го ђен уз ра сту и зна њи ма уче ни ка.

Ученици: У на ста ви сло ве нач ког је зи ка са еле мен ти ма на ци
о нал не кул ту ре те жи ште ра да пре но си се на уче ни ке: они се тре
ти ра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче сни ци у на став ном 
про це су, ко ји сво јим за ла га њем и ра дом тре ба да сти чу и раз ви
ја ју је зич ка уме ња, да усва ја ју је зик и сте че на зна ња при ме њу ју у 
ко му ни ка ци ји. Уче ни ци у по чет ку слу ша ју и ре а гу ју, тек ка сни је 
по чи њу да го во ре. Ка да је реч о књи жев но сти и еле мен ти ма на ци
о нал не кул ту ре, де ца мо гу да ак тив но уче ству ју у спон та ном раз
го во ру на ча су или са ку пља њем оба ве ште ња, ис тра жи ва њем и са
зна њем од ста ри јих чла но ва по ро ди це (по себ но ба ка и де да) о ни зу 
те ма ко је се ти чу на род не тра ди ци је.

Наставник: пла ни ра, во ди и ор га ни зу је на став ни про цес 
(ода би ра са др жи ну ра да, лек си ку, ме то де ра да, об лик ра да, ти по ве 
и број ве жби и др.) ко ор ди ни ра ра дом уче ни ка ка ко би се што успе
шни је оства ри ли по ста вље ни ци ље ви. На став ник ве жбе по ста вља 
та ко да сва ком уче ни ку омо гу ћи што че шће вер бал не ак тив но сти, 
јер се са мо го во ре њем мо же про дук тив но овла да ти је зи ком. На
став ник по шту је прин цип ин ди ви ду а ли за ци је у ра ду, с об зи ром да 
је зна ње је зи ка ме ђу уче ни ци ма ве о ма хе те ро ге но. Ка да је реч о 
ак тив но сти ма ве за ним за сти ца ње зна ња о еле мен ти ма на ци о нал
не кул ту ре и књи жев но сти, уз од го ва ра ју ће фол клор не при че и ле
ген де ве за не за основ не пра зни ке (нпр. Бо жић, Ус крс), на став ник 
мо же да укљу чи ма ну ел не ак тив но сти (цр та ње, фар ба ње ја ја и сл.), 
или да про на ђе аде кват ну пра те ћу игру, пе сму или плес.

Наставнасредства: ви сок ни во мо ти ва ци је уче ни ка на став
ник по сти же упо тре бом од го ва ра ју ћих аудиови зу ел них сред ста ва, 
ком пактди ско ва, ка се та, илу стра ци ја у уџ бе ни ку, сли ка, фо то гра
фи ја, еми си ја, фил мо ва и сл. На став ник тре ба да под сти че уче ни ке 
да се и они ан га жу ју на при ку пља њу на став них сред ста ва ве за них 
за те му ко ја се об ра ђу је (раз глед ни це, че стит ке, сли ке, члан ци из 
но ви на и сл.). Ка да је реч о под у ча ва њу књи жев но сти и еле ме на
та на ци о нал не кул ту ре, пре по ру чу је се упо тре ба по сто је ћих опи са 
фол клор них ига ра и штам па не збир ке тек сто ва деч јег фол кло ра, 
иако се из бор са др жа ја у од ре ђе ној ме ри пре пу шта на став ни ку.

Технике:

– слу ша ње и ре а го ва ње на упут ства на став ни ка или са аудио
за пи са;

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ни ди ја ло зи, 
игра по уло га ма и др.);

– ма ну ел не ак тив но сти (цр та ње по дик та ту, бо је ње, сец ка ње, 
пра вље ње пред ме та од гли на мо ла или те ста; из ра да по сте ра, че
стит ки и сл.);

– игре, пе ва ње у гру пи, кла си ра ње и упо ре ђи ва ње (по ве ли чи
ни, об ли ку, бо ји и др.); по га ђа ње пред ме та;

– по ве зи ва ње звуч ног ма те ри ја ла са илу стра ци јом;
– ин тер ак тив но уче ње, спон та ни раз го вор.

Књижевнитекстови:

I. Gru den: Pe smi ca o črič ku
S. Ko so vel: Bur ja
Ru dolf: Hu da mra vlji ca
N. Gra fe na u er: Ko ko sen za ci ja
J. Stri tar: Ža bja svat ba
V. Je raj: Uspa van ka
S. Ko so vel: Kje? 
F. Mil čin ski: Kek če va pe sem
A. Čer nej: Be le sne žin ke
K. Ko vič: Zla ta la dja
S. Ko so vel: Son ček bo ža ta či ce
E. Pe ro ci: Moj de žnik je lah ko ba lon
L. Ko va čič: Tej ko zi da hi šo

Уџбеницииприручници:

Knez, Mi ha e la i dr. (2012). Sli ka je zi ka: sli kov no gra di vo za po
u če va nje slo ven šči ne kot dru ge ga/tu je ga je zi ka. Lju blja na: Cen ter za 
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slo ven šči no kot dru gi/tu ji je zik pri Od del ku za slo ve ni sti ko Fi lo zof ske 
fa kul te te Uni ver ze v Lju blja ni, Za vod RS za šol stvo.

Vu čaj nik, Ta tja na, Upa le, Bar ba ra, Kel ner, Ma te ja (2009). Po i
graj mo se slo ven sko: uč be nik za za čet no po u če va nje otrok, sta rih od 7 
do 10 let, ki ži vi jo v tu ji ni in se uči jo slo ven šči no kot tu ji je zik. Lju blja
na: Za vod RS za šol stvo.

Do naj, Vla di mir (2003). Do ber dan, slo ven šči na. Lju blja na: Mi ni
str stvo RS za šol stvo in šport.

Do naj, Vla di mir, Kle pac, Mar jan ca (2004). Slo ven šči na sko zi let
ne ča se. Po mlad in po le tje. Lju blja na: Za vod RS za šol stvo.

Po gač, Slav ka, Kle pac, Mar jan ca (1997). Slo ven šči na sko zi let ne 
ča se. Zi ma. Lju blja na: Mi ni str stvo RS za šol stvo in šport.

Po gač, Slav ka, Kle pac, Mar jan ca (1999). Slo ven šči na sko zi let ne 
ča se. Je sen. Lju blja na: Mi ni str stvo RS za šol stvo in šport.

4
На осно ву чла на 79. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – аутен тич но ту ма че ње, 68/15, 62/16 – УС), 

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

оизменамаидопунамаПравилникаонаставномплану
задругициклусосновногобразовањаиваспитања
инаставномпрограмузапетиразредосновног

образовањаиваспитања

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ

ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за пе ти раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС – Про
свет ни гла сник”, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13 и 11/16), по сле та
бе ле: „НА СТАВ НИ ПЛАН ЗА ДРУ ГИ ЦИ КЛУС ОСНОВ НОГ 
ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, до да је се та бе ла:  „НА СТАВ НИ 

ПЛАН ЗА ПЕ ТИ И ШЕ СТИ РАЗ РЕД ОСНОВ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА 
И ВАС ПИ ТА ЊА”, ко ја је од штам па на уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

По сле та бе ла ко је гла се: „Об ли ци обра зов новас пит ног ра да 
ко ји ма се оства ру ју оба ве зни и из бор ни на став ни пред ме ти” до
да ју се но ве та бе ле ко је гла се: „Об ли ци обра зов новас пит ног ра да 
ко ји ма се оства ру ју оба ве зни и из бор ни на став ни пред ме ти”,  за 
пе ти и ше сти раз ред, ко је су од штам па не уз овај пра вил ник и чи не 
ње гов са став ни део.

Члан 2.
У де лу: „НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ ЗА ПЕ ТИ РАЗ РЕД ОСНОВ

НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, у одељ ку: „2. ОБА ВЕ ЗНИ 
И ПРЕ ПО РУ ЧЕ НИ СА ДР ЖА ЈИ ОБА ВЕ ЗНИХ И ИЗ БОР НИХ 
ПРЕД МЕ ТА”, у под о дељ ку: „ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ
ТИ”, на став ни про грам пред ме та: „ТЕХ НИЧ КО И ИН ФОР МА
ТИЧ КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ”, за ме њу је се на став ним про гра мом пред
ме та: „ТЕХ НИ КА И ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА”, ко ји је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По сле на став ног про гра ма пред ме та: „ТЕХ НИ КА И ТЕХ НО
ЛО ГИ ЈА”  до да је се на став ни про грам пред ме та: „ИН ФОР МА ТИ
КА И РА ЧУ НАР СТВО”, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи
ни ње гов са став ни део.

 На став ни про грам пред ме та: „ФИ ЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ”,  
за ме њу је се на став ним про гра мом пред ме та: „ФИ ЗИЧ КО И 
ЗДРАВ СТВЕ НО ВАС ПИ ТА ЊЕ”,  ко ји је од штам пан уз овај пра
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ном гла сни ку”, а при ме
њи ва ће се на уче ни ке ко ји пе ти раз ред упи су ју по чев од школ ске 
2017/2018. го ди не.

Број 11000142/201704
У Бе о гра ду,  26. ју на 2017. го ди не 

Пред сед ник На ци о нал ног про свет ног са ве та, 
проф. др АлександарЛипковски, с.р.

НА СТАВ НИ ПЛАН 
ЗА ПЕ ТИ И ШЕ СТИ РАЗ РЕД ОСНОВ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА

Ред. број
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕ ТИ РАЗ РЕД ШЕ СТИ РАЗ РЕД
нед. год. блок настава нед. год. блок настава

1. Српски језик
___________језик1 5 180 4 144

2. Српски језик као нематерњи
2

3 108  3 108  
3. Страни језик 2 72  2 72  
4. Ликовна култура 2 72  1 36  
5. Музичка култура 2 72  1 36  
6. Историја 1 36  2 72  
7. Географија 1 36  2 72  
8. Физика   2 72  
9. Математика 4 144  4 144  
10. Биологија 2 72  2 72  
11. Хемија     
12. Техника и технологија 2 72  2 72  
13. Информатика и рачунарство 1 36  1 36  
14. Физичко и здравствено васпитање 2 72  2 72  

У К У П Н О: А 24–27* 864–972* 25–28* 900–1008*
Ред. број Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1 Верска настава/ Грађанско васпитање3 1 36  1 36  
2. Други страни језик4 2 72  2 72  
3. Матерњи језик/говор са елементима националне културе 5 2 72  2 72  

У К У П Н О: Б 3–5* 108–180* 3–5* 108–180*
У К У П Н О: А + Б 27–30* 972–1080* 28–31* 1008–1116*

1 На зив је зи ка на ци о нал не ма њи не у шко ла ма у ко ји ма се на ста ва одр жа ва на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не.
2 Ре а ли зу је се у шко ла ма у ко ји ма се на ста ва одр жа ва на ма тер њем је зи ку на ци о нал не ма њи не.
* Број ча со ва за уче ни ке при пад ни ке на ци о нал них ма њи на
3 Уче ник би ра је дан од по ну ђе них на став них пред ме та.
4 Уче ник би ра стра ни је зик са ли сте стра них је зи ка ко ју ну ди шко ла у скла ду са сво јим ка дров ским мо гућ но сти ма и из у ча ва га до кра ја дру гог ци клу са
5 Уче ник мо же да иза бе ре овај пред мет, али ни је у оба ве зи.
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Об ли ци обра зов новас пит ног ра да ко ји ма се оства ру ју оба ве зни и из бор ни на став ни пред ме ти 

Ред.број ОБ ЛИК ОБРА ЗОВ НОВАС ПИТ НОГ РА ДА
ПЕ ТИ РАЗ РЕД ШЕ СТИ РАЗ РЕД

нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 27–30* 972–1080* 28–31* 1008–1116*
2. Допунска настава 1 36 1 36
3. Додатни рад 1 36 1 36

Ред.
број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.

1. Обавезневаннаставнеактивности
Час одељењског старешине 1 36 1 36
Физичке активности 1,5 54 1,5 54
Хор/Оркестар* 1–2 36–72 1–2 36–72

2. Слободнеактивности
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1–2 36–72 1–2 36–72
Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње

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

На зив пред ме та ТЕХНИКАИТЕХНОЛОГИЈА
Циљ Циљ на ста ве и уче ња техникеитехнологије је да уче ник раз ви је тех нич котех но ло шку пи сме ност, да из гра ди од го во ран од нос пре ма ра ду и про из

вод њи, жи вот ном и рад ном окру же њу, ко ри шће њу тех нич ких и тех но ло шких ре сур са, стек не бо љи увид у соп стве на про фе си о нал на ин те ре со ва ња и 
по сту па пред у зи мљи во и ини ци ја тив но.

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ЖИ ВОТ НО И РАД НО  
ОКРУ ЖЕ ЊЕ

– опи су је уло гу тех ни ке, тех но ло ги је и ино ва ци ја у раз во ју за јед
ни це и њи хо во по ве зи ва ње
– раз ли ку је основ на под руч ја чо ве ко вог ра да, про из вод ње и по сло
ва ња у тех нич котех но ло шком под руч ју
– на во ди за ни ма ња у обла сти тех ни ке и тех но ло ги је
– про це њу је соп стве на ин те ре со ва ња у обла сти тех ни ке и тех но
ло ги је
– ор га ни зу је рад но окру же ње у ка би не ту
– правилно и безбедно користи техничке апарате и ИКТ уређаје у 
животном и радном окружењу

По јам, уло га и зна чај тех ни ке и тех но ло ги је на раз вој дру штва и 
жи вот ног окру же ња.
Под руч ја чо ве ко вог ра да и про из вод ње, за ни ма ња и по сло ви у 
обла сти тех ни ке и тех но ло ги је.
Пра ви ла по на ша ња и ра да у ка би не ту.
Ор га ни за ци ја рад ног ме ста у ка би не ту и при ме на ме ра за шти те 
на ра ду.
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и 
радном окружењу.

СА О БРА ЋАЈ

– про це ни ка ко би из гле дао жи вот љу ди без са о бра ћа ја
– кла си фи ку је вр сте са о бра ћа ја и са о бра ћај них сред ста ва пре ма 
на ме ни
– на во ди про фе си је у под руч ју ра да са о бра ћај
– на пра ви ве зу из ме ђу са вре ме ног са о бра ћа ја и ко ри шће ња ин фор
ма ци о них тех но ло ги ја
– раз ли ку је без бед но од не бе збед ног по на ша ња пе ша ка, во за ча 
би ци кла и де чи јих во зи ла
– пра вил но се по на ша као пе шак, во зач би ци кла и де чи јих во зи ла 
у са о бра ћа ју 
– ко ри сти за штит ну опре му за упра вља ње би ци клом и де чи јим 
во зи ли ма 
– ар гу мен ту је нео п ход ност ко ри шће ња си гур но сних по ја се ва  на 
пред њем и  зад њем се ди шту ауто мо би ла и увек их ко ри сти као 
пут ник 
– по ве же ме сто се де ња у ауто мо би лу са уз ра стом уче ни ка
– од го вор но се по на ша као пут ник у во зи лу 
– по ка зу је по што ва ње пре ма дру гим уче сни ци ма у са о бра ћа ју
– анализира симулирану саобраћајну незгоду на рачунару и 
идентификује ризично понашање пешака и возача бицикла

Уло га, зна чај и исто риј ски раз вој са о бра ћа ја.
Вр сте са о бра ћа ја и са о бра ћај них сред ста ва пре ма на ме ни.
Про фе си је у под руч ју ра да са о бра ћај.
Упо тре ба ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у са вре ме ном са о бра ћа ју 
Са о бра ћај на сиг на ли за ци ја – из глед и пра ви ла по сту па ња.
Пра ви ла и про пи си кре та ња пе ша ка, во за ча би ци кла и де чи јих 
во зи ла (ро ле ри, скејт, тро ти нет) у са о бра ћа ју – ра чу нар ска си му ла
ци ја и са о бра ћај ни по ли гон.
Оба ве зе и од го вор ност де це као уче сни ка у са о бра ћа ју.
За штит на опре ма по треб на за без бед но упра вља ње би ци клом и 
де чи јим во зи ли ма.

ТЕХ НИЧ КА И ДИГИТAЛНА
 ПИСМЕНОСТ

– са мо стал но цр та ски цом и тех нич ким цр те жом јед но ста ван 
пред мет
– пра вил но чи та тех нич ки цр теж
– пре но си по дат ке из ме ђу ИКТ уре ђа ја
– при ме њу је основ не по ступ ке об ра де ди ги тал не сли ке на ра чу
на ру
– ко ри сти про грам за об ра ду тек ста за кре и ра ње до ку мен та са гра
фич ким еле мен ти ма
– ко ри сти Ин тер нет сер ви се за пре тра гу и при сту па ње on li ne ре
сур си ма
– пре у зи ма од го вор ност за рад
– представи идеје и планове за акције које предузима користећи 
савремену информационокомуникациону технологију и софтвер

При бор за тех нич ко цр та ње (олов ка, гу ми ца, ле њир, тро у га о ни ци, 
ше стар). Фор ма ти цр те жа (А3, А4). Раз ме ра.
Ти по ви и де бљи не ли ни ја (пу на де бе ла ли ни ја; пу на тан ка ли ни ја; 
пу на тан ка ли ни ја из ву че на сло бод ном ру ком; ис пре ки да на тан ка 
ли ни ја; цр татач кацр та тан ка ли ни ја).
Ге о ме триј ско цр та ње (цр та ње па ра лел них пра вих, цр та ње нор ма ле 
на да ту пра ву, цр та ње угло ва по мо ћу ле њи ра и тро у га о ни ка).
Еле мен ти ко ти ра ња (по моћ на кот на ли ни ја, кот на ли ни ја, по ка зна 
ли ни ја, кот ни за вр ше так, кот ни број – вред ност).
Цр та ње тех нич ког цр те жа са еле мен ти ма (ти по ви ли ни ја, раз ме ра 
и ко ти ра ње). 
Пре нос по да та ка из ме ђу ИКТ уре ђа ја (ра чу нар, та блет, smar tpho ne, 
ди ги тал ни фо то а па рат).
Апли ка ци ја за ди ги тал ну об ра ду сли ке. Опе ра ци је по де ша ва ња 
осве тље но сти и кон тра ста сли ке. Про ме на ве ли чи не/ре зо лу ци је 
сли ке, из два ја ње де ла сли ке.
Кре и ра ње до ку мен та у про гра му за об ра ду тек ста. 
Фор ма ти ра ње тек ста, уме та ње сли ке и гра фи ке.
Интернет претрага и приступ online ресурсима.
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РЕ СУР СИ И ПРО ИЗ ВОД ЊА

– по ве зу је свој ства при род них ма те ри ја ла са при ме ном
– об ја сни тех но ло ги је пре ра де и об ра де др ве та, про из вод њу па пи
ра, тек сти ла и ко же
– се че, спа ја и вр ши за шти ту па пи ра, тек сти ла, ко же и др ве та
– пра вил но и без бед но ко ри сти ала те и при бор за руч ну ме ха нич ку 
об ра ду (ма ка зе, мо де лар ска те сте ра, бру сни па пир, сте га)
– на пра ви план из ра де јед но став ног про из во да и план упра вља ња 
от па дом
– са мо стал но из ра ђу је јед но ста ван мо дел 

При род ни ре сур си на Зе мљи: енер ги ја и ма те ри ја ли.
Упра вља ње от па дом (ре ци кла жа; за шти та жи вот не сре ди не).
Вр сте, свој ства и при ме на при род них ма те ри ја ла.
Тех но ло ги ја пре ра де и об ра де др ве та.
Тех но ло ги ја пре ра де и об ра де ко же.
Тек стил на тех но ло ги ја.
Тех но ло ги ја про из вод ње па пи ра.
По ступ ци руч не об ра де и спа ја ња па пи ра, тек сти ла, ко же и др ве та 
– се че ње/ре за ње, спа ја ње (ле пље ње) и за шти та (ла ки ра ње).
Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање наведених 
материјала – маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега.

КОН СТРУК ТОР СКО  
МО ДЕ ЛО ВА ЊЕ

– са мо стал но про на ла зи ин фор ма ци је по треб не за из ра ду пред ме
та/мо де ла ко ри сте ћи ИКТ и Ин тер нет сер ви се
– ода би ра ма те ри ја ле и ала те за из ра ду пред ме та/мо де ла
– ме ри и обе ле жа ва пред мет/мо дел
– руч но из ра ђу је јед но ста ван пред мет/мо дел ко ри сте ћи па пир и/
или др во, тек стил, ко жу и од го ва ра ју ће тех ни ке, по ступ ке и ала те
– ко ри сти про грам за об ра ду тек ста за кре и ра ње до ку мен та ре а ли
зо ва ног ре ше ња
– са мо стал но пред ста вља про јект ну иде ју, по сту пак из ра де и ре ше
ње/про из вод
– по ка зу је ини ци ја ти ву и ја сну ори јен та ци ју ка оства ри ва њу ци ље
ва и по сти за њу успе ха
– пла ни ра ак тив но сти ко је до во де до оства ри ва ња ци ље ва укљу чу
ју ћи оквир ну про це ну тро шко ва
– ак тив но уче ству је у ра ду па ра или ма ле гру пе у скла ду са уло гом 
и по ка зу је по што ва ње пре ма са рад ни ци ма 
– пру жи по моћ у ра ду дру гим уче ни ци ма  
– процењује остварен резултат и развија предлог унапређења

Из ра да пред ме та/мо де ла руч ном об ра дом и спа ја њем па пи ра и/
или др ве та, тек сти ла, ко же ко ри шће њем од го ва ра ју ћих тех ни ка, 
по сту па ка и ала та.
При ка зи ва ње иде је, по ступ ка из ра де и ре ше ња/про из во да.
Тим ски рад и по де ла за ду же ња у ти му.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство
Ма те ма ти ка
Би о ло ги ја
Ге о гра фи ја
Ли ков на кул ту ра

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

На став ни пред мет техникаитехнологија на ме њен је раз во ју 
основ них тех нич ких ком пе тен ци ја уче ни ка ра ди ње го вог оспо со
бља ва ња за жи вот и рад у све ту ко ји се тех нич ки и тех но ло шки 
бр зо ме ња. Је дан од нај ва жни јих за да та ка је да код уче ни ка раз ви
ја свест о то ме да при ме на сте че них зна ња и ве шти на у ре ал ном 
окру же њу под ра зу ме ва стал но струч но уса вр ша ва ње и це ло жи вот
но уче ње, као и да је раз ви ја ње пред у зи мљи во сти је дан од ва жних 
пред у сло ва лич ног и про фе си о нал ног раз во ја. 

На став ни про грам за пе ти раз ред ори јен ти сан је на оства ри
ва ње ис хо да. 

Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно
ву зна ња ко ја су сте кли уче ћи пред мет техника и технологија. 
Пред ста вља ју опис ин те гри са них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред
но сти уче ни ка у пет на став них те ма: животноирадноокружење,
саобраћај,техничкаидигиталнаписменост,ресурсиипроизвод
њаи конструкторскомоделовање.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре
и ра свој го ди шњи – гло бал ни план ра да из ко га ће ка сни је раз ви
ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма 
олак ша ва ју на став ни ку да љу опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во 
кон крет не на став не је ди ни це. Са да на став ник за сва ку област има 
де фи ни са не ис хо де. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду 
да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки лак ше и бр же мо гу оства ри ти, 
али је за ве ћи ну ис хо да по треб но ви ше вре ме на и ви ше раз ли чи
тих ак тив но сти. По ред уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на 
на став ни ку је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри шће ња и 
дру гих из во ра са зна ва ња. 

С об зи ром да је на ста ва  те о риј скопрак тич ног ка рак те ра, ча
со ве тре ба ре а ли зо ва ти по де лом оде ље ња на две гру пе.

На став ник је у пла ни ра њу, при пре ми и оства ри ва њу на ста ве 
и уче ње ауто но ман. За сва ки час тре ба пла ни ра ти и при пре ми ти 
сред ства и на чи не про ве ре оства ре но сти про јек то ва них ис хо да. 

По се те му зе ји ма тех ни ке, сај мо ви ма и оби ла ске про из вод них 
и тех нич ких обје ка та тре ба оства ри ва ти увек ка да за то по сто је 

усло ви, ра ди по ка зи ва ња са вре ме них тех нич ких до стиг ну ћа, са
вре ме них уре ђа ја, тех но ло шких про це са, рад них опе ра ци ја и др. 
Ка да за то не по сто је од го ва ра ју ћи усло ви, уче ни ци ма тре ба обез
бе ди ти мул ти ме ди јал не про гра ме у ко ји ма је за сту пље на ова те ма
ти ка.

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Уче ни ци у пе ти раз ред до ла зе са из ве сним зна њем из обла сти 
тех ни ке и тех но ло ги је ко ја су сте кли у окви ру пред ме та светоко
нас и природаидруштво, као и са од ре ђе ним жи вот ним ис ку стви
ма у ко ри шће њу раз ли чи тих уре ђа ја и уче ство ва ња у са о бра ћа ју. 
На то ме тре ба гра ди ти да ље сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти
на ма во де ћи ра чу на да су из у зет но ва жни ис хо ди овог пред ме та 
фор ми ра ње пра вил них ста во ва пре ма тех ни ци и тех но ло ги ји где 
је чо век лич но од го во ран за њи хо ву упо тре бу и зло у по тре бу, као 
и за за шти ту жи вот не сре ди не. Код уче ни ка уз ра ста 11, 12 го ди на 
по сто ји при род на ра до зна лост за тех ни ку и тех но ло ги ју, као и по
тре ба да не што са ми ства ра ју сво јим ру ка ма. То тре ба ис ко ри сти ти 
на пра ви на чин и учи ни ти ре а ли за ци ју овог пред ме та што ви ше 
по ве за ним са сва ко днев ним жи во том уче ни ка. Ре а ли за ци јом ве жби 
уче ни ци от кри ва ју и ре ша ва ју јед но став не тех нич ке и тех но ло
шке про бле ме, упо зна ју при ме ну при род них за ко ни то сти у прак си, 
фор ми ра ју свест о то ме ка ко се при ме ном тех ни ке и тех но ло ги је 
ме ња свет у ко ме жи ве. Они уоча ва ју ка ко на око ли ну тех ни ка ути
че по зи тив но, а ка ко по не кад на ру ша ва при род ни склад и ка ко се 
мо гу сма њи ти штет ни ути ца ји на при род но окру же ње чи ме раз ви
ја ју свест о по тре би, зна ча ју и на чи ни ма за шти те жи вот не сре ди не.

Животноирадноокружење

Упо зна ва ње под руч ја чо ве ко вог ра да и про из вод ње, за ни ма
ња и по сло ва у обла сти тех ни ке и тех но ло ги је тре ба ре а ли зо ва ти 
уз ак тив ну уло гу уче ни ка и при ме ну од го ва ра ју ћих ме ди ја. Омо
гу ћи ти уче ни ци ма да иден ти фи ку ју од ре ђе на за ни ма ња ко ји ма 
се љу ди ба ве и по сло ве ко ји се оба вља ју у окви ру тих за ни ма ња 
као и тех нич ка сред ства ко ја се при то ме ко ри сте. Та ко ће упо зна
ти основ на под руч ја чо ве ко вог ра да, про из вод ње и по сло ва ња у 
тех нич котех но ло шком под руч ју и раз ви ти кри тич ки од нос ко ји 
укљу чу је раз ма тра ње ши рег кон тек ста тех ни ке и ње ног ути ца ја на 
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чо ве ка и пла не ту Зе мљу с еко ло шког, еко ном ског, кул ту ро ло шког и 
со ци о ло шког аспек та.   

Упо зна ти уче ни ке са тех ни ком, тех нич ким до стиг ну ћи ма и 
зна ча јем тех ни ке и тех но ло ги је. Ука за ти на зна чај на ста ве тех ни ке 
и тех но ло ги је у ци љу сти ца ња тех нич ке кул ту ре, тј. тех нич ке пи
сме но сти и нео п ход ност усва ја ња од ре ђе них зна ња о тех нич ким 
уре ђа ји ма ко ји нас окру жу ју, до бро би ти ма ко ја до но се, на чи ну ра
да, мо гу ћим опа сно сти ма, раз ви ја њем ве шти на ко је омо гу ћу ју кре
а тив ност и ино ва тив ност у ди зај ни ра њу и из ра ди тех нич ких сред
ста ва као и си гур но и пра вил но њи хо во ко ри шће ње. Та ко уче ни ци 
сти чу и од ре ђе на са зна ња о ра зним про фе си ја ма што ће им ка сни је 
по мо ћи при про фе си о нал ном усме рав њу и опре де љи ва њу.

С об зи ром да се ка би нет за тех ни ку и тех но ло ги ју и рад у ње
му раз ли ку је од дру гих ка би не та у шко ли, уче ни ци тре ба да упо
зна ју спе ци фич ност ра да, рас по ред и ор га ни за ци ју рад них ме ста 
као и пра ви ла по на ша ња и ра да у ка би не ту. По себ ну па жњу тре ба 
по све ти ти без бед но сти на ра ду при ли ком ко ри шће ња ала та и при
бо ра. Ука за ти на си ту а ци је ко је мо гу због не по што ва ња пра ви ла 
по на ша ња или не пра вил не упо тре бе ала та и при бо ра би ти по тен
ци јал не опа сно сти,  као и на при ме ну ме ра за шти те на ра ду.  

Ко ри шће ње тех нич ких апа ра та и ИКТ уре ђа ја у жи вот ном и 
рад ном окру же њу, уче ни ци углав ном упо зна ју ско ро сва ко днев но 
у сво јим до мо ви ма. Уз ак тив ну уло гу уче ни ка и при ме ну мул ти
ме ди ја ука зи ва ти на пра вил ну упо тре бу и евен ту ал не по сле ди це у 
слу ча ју не при др жа ва ња упут ста ва за ко ри шће ње и не ис прав но сти 
тех нич ких апа ра та у до ма ћин ству (уси си вач, мик сер, раз не гре ја
ли це и др.).

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове на став не те ме је 6.

Саобраћај

Ова област је из у зет но ва жна јер се уче ни ци пе тог раз ре да 
оса мо ста љу ју и ши ре ра ди јус свог кре та ња, а ста ти сти ка го во ри да 
у на шој зе мљи још увек ве ли ки број де це стра да у са о бра ћа ју. По 
при ро ди њи хо вог уз ра ста још увек ни су до вољ но па жљи ви у са о
бра ћа ју где мо гу би ти пе ша ци, пут ни ци, во за чи би ци кла и де чи јих 
во зи ла. За то је те жи ште ис хо да на без бед ном по на ша њу и пре у зи
ма њу лич не од го вор но сти уче ни ка за по на ша ње у са о бра ћа ју. Упо
тре ба за штит не опре ме при во жњи би ци кла и дру гих де чи јих во зи
ла, као и ко ри шће ње си гур но сних по ја се ва у во зи лу је нај ва жни ји 
ис ход ко ји тре ба по сти ћи. Уче ни ци тре ба да се на ин те ре сан тан и 
очи гле дан на чин упо зна ју са пра ви ли ма и про пи си ма кре та ња пе
ша ка и би ци кли ста у са о бра ћа ју, на чи ни ма ре гу ли са ња са о бра ћа ја 
и без бед ном кре та њу од шко ле до ку ће, да упо зна ју хо ри зон тал
ну, вер ти кал ну и све тло сну сиг на ли за ци ју. За ре а ли за ци ју ових на
став них са др жа ја тре ба ко ри сти ти од го ва ра ју ће мул ти ме ди је, а за 
прак тич но уве жба ва ње мо гу се ко ри сти ти по ли го ни у окви ру шко
ле или са о бра ћај не ма ке те ко је мо гу из ра ди ти и уче ни ци на ре дов
ним ча со ви ма или у ра ду сло бод них ак тив но сти, као и ко ри шће
њем ра чу нар ске си му ла ци је. 

Уче ни ци има ју при ли ку да упо зна ју раз не про фе си је у обла
сти ре гу ли са ња друм ског са о бра ћа ја и мо гућ но сти и про це не соп
стве них по тен ци ја ла и ин те ре со ва ња у ве зи са тим про фе си ја ма. 

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је 14.

Техничкаидигиталнаписменост

Циљ на став не те ме је да уче ни ци овла да ју ве шти на ма упо
тре бе ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у тех ни ци и 
схва те њи хо ву при род ну по ве за ност. У окви ру пре по ру че ног бро ја 
ча со ва пла ни ра но је да се уче ни ци упо зна ју са тех нич ким цр те жом 
и об ра дом ди ги тал не сли ке на ра чу на ру.

Тех нич ко цр та ње пред ста вља уни вер зал ни је зик и осно ву 
тех нич ке пи сме но сти у гра фич ким ко му ни ка ци ја ма у свим под руч
ји ма тех ни ке и сва ко днев ном жи во ту. Тех нич ки цр теж је сред ство 
раз ме не ин фор ма ци ја у тех ни ци, од ње го вог на стан ка до про из вод
ње тј. од иде је до ре а ли за ци је. Уче ни ци раз ви ја ју ве шти не чи та
ња и из ра де јед но став ни јих тех нич ких цр те жа и из ра ду тех нич
ке до ку мен та ци је. Уче ни ке тре ба на у чи ти ка ко се ски цом мо же 
из ра зи ти иде ја и ка ко се при ме ном пра ви ла (стан дар да) из ра ђу је 

тех нич ки цр теж. Уче ни ци тре ба да упо зна ју фор ма те па пи ра и 
основ ни при бор за тех нич ко цр та ње. Ин си сти ра ти на пра вил ном 
ко ри шће њу при бо ра за тех нич ко цр та ње уве жба ва њем при ли ком 
ге о ме триј ског цр та ња (па ра лел не ли ни је, нор мал не ли ни је, кру
жни це). По треб но је да сва ки уче ник са мо стал но на цр та јед но ста
ван тех нич ки цр теж у од ре ђе ној раз ме ри ко ри сте ћи од го ва ра ју ће 
вр сте ли ни ја као и еле мен те ко ти ра ња.

Пла ни ра ни ис хо ди у обла сти упо тре бе и при ме не ин фор ма
ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у тех ни ци у пе том раз ре ду се 
пр вен стве но од но се на пра вил но и без бед но ко ри шће ње ди ги тал
них уре ђа ја (ра чу нар, лап топ, та блет, мо бил ни те ле фон, тв, ди ги
тал ни фо то а па рат, веб ка ме ра) а по том и на овла да ва ње ве шти на ма 
об ра де ди ги тал не сли ке на ра чу на ру у ци љу сти ца ња од го ва ра ју
ћих ком пе тен ци ја ко је се од но се на до ку мен то ва ње и ди зајн. Ово 
је јед на од основ них ве шти на ко је су нео п ход не у сти ца њу оп штих 
пред у зет нич ких ком пе тен ци ја. Пре по ру чу је се на став ни ци ма да са 
уче ни ци ма у па ру ве жба ју пре нос по да та ка из ме ђу ра чу на ра и екс
тер них уре ђа ја (мо бил ни те ле фон, фо то а па рат) а да сва ки уче ник 
са мо стал но ре а ли зу је про це ду ре то ком ра да на ра чу на ру. Та ко ђе је 
пре по ру ка да сва ки уче ник (ко ри сте ћи зна ња и ве шти не ко је је сте
као на ча со ви ма ин фор ма ти ке и ра чу нар ства) ре а ли зу је јед но став
ну ве жбу уме та ња фо то гра фи је у од го ва ра ју ћи про грам за об ра ду 
тек ста и уре ђи ва ње до ку мен та. Где год је то мо гу ће, тре ба ко ри сти
ти Ин тер нет пре тра гу и при ступ on li ne ре сур си ма.

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је 16.

Ресурсиипроизводња

Уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мом при род них ре сур са на 
Зе мљи и са зна ча јем њи хо вог очу ва ња. Те жи ште ове те ме је на 
енер ги ји и ма те ри ја ли ма. На зна чи ти основ не из во ре енер ги је као 
ва жан ре сурс за жи вот љу ди, тех но ло шке про це се и про из вод њу 
без ула же ња у де та ље. Упо зна ти уче ни ке са на чи ном ко ри шће ња и 
пре тва ра ња у не ке ко ри сне об ли ке њи ма већ по зна тих из во ра енер
ги је во де, ве тра и Сун ца.  

Дру ги ва жан ре сурс су ма те ри ја ли. Упо зна ти уче ни ке са пој
мом и по де лом ма те ри ја ла (при род ни, ве штач ки). Вр сте и свој ства 
ма те ри ја ла (фи зич ка, хе миј ска и ме ха нич ка): др во, па пир, тек стил, 
ко жа об ја сни ти на еле мен тар ном ни воу. На чин об ра де ма те ри ја ла 
(прин ци пи де ло ва ња ала та за ме ха нич ку об ра ду ма те ри ја ла, ис пи
ти ва ње ма те ри ја ла). При пре ма за об ра ду. При ка за ти пра вил но ко
ри шће ње ала та за руч ну об ра ду ма те ри ја ла, из во ђе ње опе ра ци ја и 
за шти та на ра ду: обе ле жа ва ње, се че ње, за вр шна об ра да (бу ше ње, 
рав на ње, бру ше ње). Из бор ма те ри ја ла, опе ра ци ја и ала та и ре до
сле да њи хо ве при ме не. Ре ци кла жа ма те ри ја ла и за шти та жи вот не 
сре ди не. По ступ но уво ђе ње уче ни ка у рад са ала том при из во ђе
њу ра зних опе ра ци ја ме ња су штин ски ка рак тер на ста ве тех ни ке и 
тех но ло ги је – об ра да ма те ри ја ла та ко по ста је сред ство кре а тив ног 
из ра жа ва ња, а не циљ у на ста ви тех ни ке и тех но ло ги је. Про грам се 
ре а ли зу је у фор ми пре да ва ња (те о рет ска на ста ва) и ве жби. 

При ли ком ве жба ња са ала ти ма и при об ра ди ма те ри ја ла по
треб но је да уче ни ци сво је иде је ис ка зу ју са мо стал но. Пре по ру ка 
је да уче ни ци, на кра ју ове обла сти, на пра ве план из ра де и са мо
стал но из ра де нај ма ње три јед но став на мо де ла.

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је 20.

Конструкторскомоделовање

У овом де лу про гра ма уче ни ци ре а ли зу ју за јед нич ке про јек те 
при ме њу ју ћи прет ход но сте че на зна ња и ве шти не из обла сти об
ли ко ва ња и об ра де ма те ри ја ла, упо тре бе ИКТа у тех ни ци и тех
нич ког цр та ња. Циљ на став не те ме је по ста вља ње ци ље ва и при о
ри те та, пла ни ра ње, до но ше ње од лу ка, тим ски рад, ко му ни ка циј ске 
ве шти не, као и раз ви ја ње упор но сти, по зи тив ног од но са пре ма ра
ду, спо соб но сти ма ре ша ва ња про бле ма, са мо про це њи ва ња и кри
тич ког ми шље ња. 

Пре по ру ка је да се про јек ти ре а ли зу ју у па ро ви ма или ма лим 
гру па ма.

На став ник упо зна је уче ни ке са пра ви ли ма ра да у гру пи, 
по де лом по сла и од го вор но сти ма, са ди на ми ком и ро ко ви ма за 
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ре а ли за ци ју про јект них ак тив но сти. Уче ни ци се са ми опре де љу ју 
за од ре ђе ну ак тив ност у окви ру гру пе. Пру жа им се мо гућ ност да 
ре а ли зу ју сво ју иде ју ко ја је у скла ду са њи хо вим ин те ре со ва њи ма 
и спо соб но сти ма при че му се по сти же пот пу на ди фе рен ци ја ци ја 
и ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве. Уче ни ци са мо стал но ис тра жу ју ин
фор ма ци је за про јект ни за да так ко ри сте ћи ин фор ма ци о ноко му
ни ка ци о не тех но ло ги је, на ла зе ре ше ње, фор ми ра ју иде ју, из ра ђу ју 
тех нич ку до ку мен та ци ју, пла ни ра ју и ре а ли зу ју соп стве ни про из
вод. Иден ти фи ка ци ја и из бор ма те ри ја ла и ала та за ре а ли за ци ју 
про јек та вр ше се уз по др шку на став ни ка. У том про це су, уче ни ци 
усва ја ју и при ме њу ју зна ња, раз ви ја ју ве шти не, ста во ве, од го вор
ност и са мо стал ност. Пре по ру ка је да се ко ри сте ма те ри ја ли и тех
но ло ги је ко је су уче ни ци упо зна ли у прет ход ној обла сти. Уче ни ци 
са мо стал но вр ше ме ре ње и обе ле жа ва ње. Об ра да ма те ри ја ла мо
же се вр ши ти ин ди ви ду ал но али је пре по ру ка да уче ни ци ра де у 
па ру, чи ме раз ви ја ју спо соб ност са рад ње и со ци јал них ве шти на. 
По за вр шет ку, уче ни ци са мо стал но пред ста вља ју про из вод/мо дел, 
усме но обра зла жу ћи ток ре а ли за ци је, про це њу ју ћи оства ре ност 
ре зул та та и пред лог уна пре ђе ња. Те жи ште ова квог ра да ни је на 
ква ли те ту ко нач ног про дук та већ на про це су ко ји има сво је ко ра ке 
и на са рад нич ким од но си ма у ра ду у гру пи. На став ник је ту па
жљи ви по сма трач, по ма гач ка да је то по треб но, да ва лац по врат не 
ин фор ма ци је и не ко ко охра бру је. Уче ни ци ма ја сно тре ба ука за ти 
да се и на не у спе лим про дук ти ма мо же мно го на у чи ти ако се схва
ти где су гре шке на пра вље не. Ди ску то ва ти са уче ни ци ма и о це ни 
по ну ђе них ре ше ња. На гла си ти ва жност до брог пла ни ра ња бу џе та 

по треб ног за ње го ву ре а ли за ци ју као и не га тив них по сле ди ца ло
ших про ра чу на. На тај на чин уче ни ке по ла ко оспо со бља ва ти да 
раз ми шља ју пред у зет нич ки и раз ви ја ти им основ не ком пе тен ци је 
ве за не за фи нан сиј ску пи сме ност.

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је 16.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

У на ста ви ори јен ти са ној на до сти за ње ис хо да вред ну ју се 
про цес и про дук ти уче ња. 

У про це су оце њи ва ња по треб но је узе ти у об зир све ак тив
но сти уче ни ка (уред ност, си сте ма тич ност, за ла га ње, са мо и ни ци ја
тив ност, кре а тив ност и др.). 

Вред но ва ње ак тив но сти, на ро чи то ако је тим ски рад у пи та
њу, мо же се оба ви ти са гру пом та ко да се од сва ког чла на тра жи 
ми шље ње о соп стве ном ра ду и о ра ду сва ког чла на по на о соб (тзв. 
вр шњач ко оце њи ва ње).

При ли ком сва ког вред но ва ња по стиг ну ћа по треб но је уче
ни ку да ти по врат ну ин фор ма ци ју ко ја по ма же да раз у ме гре шке и 
по бољ ша свој ре зул тат и уче ње. Ако на став ник са уче ни ци ма до го
во ри по ка за те ље на осно ву ко јих сви мо гу да пра те на пре дак у уче
њу, уче ни ци се уче да раз ми шља ју о ква ли те ту свог ра да и о то ме 
шта тре ба да пре ду зму да би свој рад уна пре ди ли. Оце њи ва ње та ко 
по ста је ин стру мент за на пре до ва ње у уче њу. На осно ву ре зул та та 
пра ће ња и вред но ва ња, за јед но са уче ни ци ма тре ба пла ни ра ти про
цес уче ња и би ра ти по год не стра те ги је уче ња. 

На зив пред ме та ИНФОРМАТИКАИРАЧУНАРСТВО
Циљ Циљ на ста ве и уче ња информатикеирачунарства је оспо со бља ва ње уче ни ка за упра вља ње ин фор ма ци ја ма, без бед ну ко му ни ка ци ју у ди ги тал ном 

окру же њу, про из вод њу ди ги тал них са др жа ја и кре и ра ње ра чу нар ских про гра ма за ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма у дру штву ко је се раз во јем ди ги
тал них тех но ло ги ја бр зо ме ња. 

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

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ИКТ

– на ве де при ме ну ин фор ма ти ке и ра чу нар ства у са вре ме ном жи
во ту
– пра вил но ко ри сти ИКТ уре ђа је
– име ну је основ не вр сте и ком по нен те ИКТ уре ђа ја
– пра ви раз ли ку из ме ђу хар две ра, софт ве ра и сер ви са
– при ла го ди рад но окру же ње кроз основ на по де ша ва ња
– кре и ра ди ги тал ни сли ку и при ме ни основ не ак ци је еди то ва ња и 
фор ма ти ра ња (са мо стал но и са рад нич ки)
– кре и ра тек сту ал ни до ку мент и при ме ни основ не ак ци је еди то ва
ња и фор ма ти ра ња (са мо стал но и са рад нич ки)
– при ме ни ала те за сни ма ње и ре про дук ци ју аудио и ви део за пи са
– кре и ра мул ти ме ди јал ну пре зен та ци ју и при ме ни основ не ак ци је 
еди то ва ња и фор ма ти ра ња (са мо стал но и са рад нич ки)
– са чу ва и ор га ни зу је по дат ке
– разликује основне типове датотека

Пред мет из у ча ва ња ин фор ма ти ке и ра чу нар ства. 
ИКТ уре ђа ји, је дин ство хар две ра и софт ве ра.
По де ша ва ње рад ног окру же ња. 
Ор га ни за ци ја по да та ка.
Рад са сли ка ма.
Рад са тек стом.
Рад са мул ти ме ди јом.
Рад са пре зен та ци ја ма.

ДИГИТАЛНАПИСМЕНОСТ

– ре а гу је ис прав но ка да до ђе у по тен ци јал но не бе збед ну си ту а ци ју 
у ко ри шће њу ИКТ уре ђа ја;
– до во ди у ве зу зна чај пра вил ног од ла га ња ди ги тал ног от па да и 
за шти ту жи вот не сре ди не
– раз ли ку је без бед но од не бе збед ног, по жељ но од не по жељ ног 
по на ша ња на ин тер не ту
– ре а гу је ис прав но ка да до ђу у кон такт са не при ме ре ним са др жа
јем или са не по зна тим осо ба ма пу тем ин тер не та
– при сту па ин тер не ту, са мо стал но пре тра жу је, про на ла зи ин фор
ма ци је у ди ги тал ном окру же њу и пре у зи ма их на свој уре ђај
– ин фор ма ци ја ма на ин тер не ту при сту пи кри тич ки
– спро во ди по ступ ке за за шти ту лич них по да та ка и при ват но сти 
на ин тер не ту
– раз у ме зна чај аутор ских пра ва 
– пре по зна је ри зик за ви сно сти од тех но ло ги је и до во ди га у ве зу са 
сво јим здра вљем
– рационално управља временом које проводи у раду са 
технологијом и на интернету

Упо тре ба ИКТ уре ђа ја на од го во ран и си гу ран на чин. 
Пра ви ла без бед ног ра да на ин тер не ту. 
Пре тра жи ва ње ин тер не та, ода бир ре зул та та и пре у зи ма ње са др
жа ја. 
За шти та при ват но сти лич них по да та ка.
Заштита здравља, ризик зависности од технологије и управљање 
временом.
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РАЧУНАРСТВО

– из во ди ску пов не опе ра ци је уни је, пре се ка, раз ли ке и пра вил но 
упо тре бља ва од го ва ра ју ће ску пов не озна ке
– схва ти ма те ма тич коло гич ки сми сао ре чи „и”, „или”, „не”, „сва
ки”, „не ки”, из ра за „ако...он да”
– зна ал го рит ме арит ме ти ке (са би ра ња, мно же ња, де ље ња с остат
ком, Еукли дов ал го ри там) и ин тер пре ти ра их ал го ри там ски 
– на ве де ре до след ко ра ка у ре ша ва њу јед но став ног ло гич ког про
бле ма
– кре и ра јед но ста ван ра чу нар ски про грам у ви зу ел ном окру же њу
– свр сис ход но при ме њу је про грам ске струк ту ре и бло ко ве на ред би
– ко ри сти ма те ма тич ке опе ра то ре за из ра чу на ва ња
– об ја сни сце на рио и ал го ри там про јек та
– ана ли зи ра и ди ску ту је про грам
– проналази и отклања грешке у програму

Увод у ло ги ку и ску по ве: уни ја, пре сек, раз ли ка; ре чи „и”, „или”, 
„не”, „сва ки”, „не ки”, „ако...он да”.
Увод у ал го рит ме арит ме ти ке: пи сме но са би ра ње, мно же ње, де ље
ње с остат ком, Еукли дов ал го ри там.
Увод у те му про гра ми ра ња.
Рад но окру же ње иза бра ног софт ве ра за ви зу ел но про гра ми ра ње. 
Ала ти за рад са гра фич ким објек ти ма, тек стом, зву ком и ви де ом. 
Про грам  –  ка те го ри је, бло ко ви на ред би, ин струк ци је.
Про грам ске струк ту ре (ли ниј ска, ци клич на, раз гра на та).

– са ра ђу је са оста лим чла но ви ма гру пе у ода би ру те ме, при ку пља
њу и об ра ди ма те ри ја ла у ве зи са те мом, фор му ла ци ји и пред ста
вља њу ре зул та та и за кљу ча ка
– ода би ра и при ме њу је тех ни ке и ала те у скла ду са фа за ма ре а ли
за ци је про јек та
– на ве де ко ра ке и опи ше по сту пак ре ша ва ња про јект ног за дат ка
– вред ну је сво ју уло гу у гру пи при из ра ди про јект ног за дат ка и 
ак тив но сти за ко је је био за ду жен
– поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења са други
ма, уз помоћ наставника

Фа зе про јект ног за дат ка од из ра де пла на до пред ста вља ња ре ше ња.

Из ра да про јект ног за дат ка  у гру пи у ко ре ла ци ји са дру гим пред
ме ти ма. 

Пред ста вља ње ре зул та та про јект ног за дат ка. 

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Сви пред ме ти

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам на став ног пред ме та информатикаирачунарство, у 
дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, ор га ни зо ван је 
по спи рал ном мо де лу и ори јен ти сан је на оства ри ва ње ис хо да. Ис
хо ди го во ре о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно ву зна ња 
ко ја су сте кли уче ћи овај пред мет. Пред ста вља ју опис ин те гри са
них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти уче ни ка у три те мат ске 
це ли не: ИКТ,Дигиталнаписменост и Рачунарство. 

У на ста ви ори јен ти са ној на по сти за ње ис хо да по треб но је ува
жи ти сте че не ди ги тал не ве шти не уче ни ка. У пла ни ра њу и при пре
ма њу на ста ве, на став ник по ла зи од ис хо да ко је тре ба оства ри ти и 
пла ни ра, не са мо сво је, већ, пре вас ход но ак тив но сти уче ни ка на ча
су. На став ник тре ба да бу де ви ше ори јен ти сан ка мен тор ској уло зи, 
а ма ње ка пре да вач кој.  По треб но је да на став ник про грам ске ис
хо де, ко ји тре ба да се до стиг ну до кра ја пе тог раз ре да, раз ло жи на 
ис хо де – ко ра ке за сва ки час, би ло да се ра ди о ча со ви ма об ра де или 
утвр ђи ва ња, а ко је тре ба да оства ри сва ки уче ник. Та ко ђе, тре ба да 
за сва ки час пла ни ра и при пре ми сред ства и на чи не про ве ре оства
ре но сти про јек то ва них ис хо да. Пре по ру ка је да на став ник пла ни ра 
и при пре ма на ста ву са мо стал но и у са рад њи са ко ле га ма из раз ред
ног ве ћа због ус по ста вља ња ко ре ла ци ја ме ђу пред ме ти ма. 

По треб но је ра ди ти на раз во ју ал го ри там ског на чи на ми
шље ња у по ступ ку ре ша ва ња про бле ма и за да та ка, раз во ју ло гич
ког ми шље ња и из град њи лич них стра те ги ја за уче ње уз при ме ну 
ИКТа. 

Да би сви уче ни ци до сти гли пред ви ђе не ис хо де, по треб но је 
ак тив но сти осми сли ти та ко да укљу чу ју прак ти чан рад, уз при ме
ну ИКТа, по ве зи ва ње раз ли чи тих са др жа ја из дру гих те ма уну тар 
са мог пред ме та, као и са дру гим пред ме ти ма. По жељ но је да пла
ни ра не ак тив но сти на ча су пра ти са же то и ја сно упут ство уче ни ку 
за ре а ли за ци ју за дат ка, уз де мон стра ци ју по ступ ка. Оста ви ти про
стор за уче нич ку ини ци ја ти ву и кре а тив ност, од но сно да се кроз 
ди ску си ју са уче ни ци ма ода бе ру нај а де кват ни ји ала ти, кон цеп ти и 
стра те ги је за ре а ли за ци ју од ре ђе них ак тив но сти. У то ку ре а ли за
ци је пла ни ра них ак тив но сти ра ди ти на ус по ста вља њу и не го ва њу 
на ви ка и по на ша ња као што су по ступ ност, ис трај ност, ана ли тич
ност, са мо стал ност у ра ду и спрем ност на са рад њу. 

До сти за ње де фи ни са них ис хо да мо же се оства ри ти уз од ре
ђе ни сте пен сло бо де на став ни ка ка ко у из бо ру ме то да ра да, про
грам ских ала та и тех но ло ги ја (ра чу нар, ди ги тал ни уре ђај...), та ко и 
у ре до сле ду и ди на ми ци ре а ли за ци је еле ме на та раз ли чи тих те мат
ских обла сти. На ин тер не ту се мо гу се на ћи при ме ри до бре прак се 
ко ји се, уз при ла го ђа ва ње усло ви ма ра да и по што ва њем аутор ских 
пра ва, мо гу ко ри сти ти. 

С об зи ром да је на ста ва овог пред ме та те о риј скопрак тич ног 
ка рак те ра из во ди се са по ло ви ном оде ље ња, је дан час не дељ но, у 
ра чу нар ском ка би не ту/ди ги тал ној учи о ни ци. 

Информационо-комуникационетехнологије (9)

Ре а ли за ци ју ове те мат ске це ли не за по че ти на во ђе њем при ме
ра при ме не ИКТа. Мо ти ви са ти уче ни ке да ди ску ту ју о мо гућ но
сти при ме не ИКТа из њи хо ве пер спек ти ве, да опи шу ис ку ства у 
ко ри шће њу ди ги тал них уре ђа ја и на ве ду оно шта је њи ма ва жно 
код ди ги тал них уре ђа ја: до бар звук, бо ља фо то гра фи ја, ин тер нет, 
игри це, за па жа ња ка ко њи хо ви ро ди те љи ко ри сте ИКТ уре ђа је и 
слич но.

Уче ни ке ин фор ма тив но упо зна ти са пред ме том из у ча ва ња 
ин фор ма ти ке и ра чу нар ства и то на во ђе њем при ме ра ко ји би њи
ма би ли по зна ти. Об ја сни ти по јам информационокомуникационе
технологије(ИКТ). Уве сти пој мо ве хар двер и софт вер. 

На ве сти вр сте ра чу на ра и ди ги тал них уре ђа ја ко је уче ни
ци ко ри сте, де ло ве из ко јих се са сто је: та ста ту ра, миш, екран, ек
ран осе тљив на до дир, ку ћи ште, звуч ни ци и сл., на во де ћи њи хо ву 
функ ци ју. Ди ску то ва ти са уче ни ци ма о њи хо вом ис ку ству са хар
две ром и ИКТ уре ђа ји ма. Циљ је да уче ни ци бу ду у ста њу да раз у
ме ју на ме ну основ них де ло ва ди ги тал них уре ђа ја ко је ко ри сте. На
по ме ну ти да у ра чу на ру по сто ји ме мо ри ја у ко јој се пам те бро је ви 
ко ји ма су опи са ни текст, сли ка, звук… По ка за ти на при ме ру ка ко 
би се не ка сли ка ко ди ра ла бро је ви ма. Скре ну ти па жњу на пра вил
но ру ко ва ње ИКТ уре ђа ји ма.

По јам оперативнисистемуве сти кроз по ве зи ва ње прет ход
ног ис ку ства уче ни ка у ко ри шће њу раз ли чи тих ди ги тал них уре
ђа ја (кроз ди ску си ју: нпр. ко ји ОС ко ри сти мо бил ни те ле фон, на
ве сти при ме ре: An droid, Win dows...). На гла си ти ко ји опе ра тив ни 
си стем ко ри сте ра чу на ри на ко ји ма ће ра ди ти у шко ли. Oписати 
украт ко уло гу ОС, на гла си ти да пре по зна је и по ве зу је де ло ве ра чу
на ра и омо гу ћа ва да ко ри сти мо ра чу нар и дру ге ди ги тал не уре ђа је. 
На сли чан на чин уве сти и по јам корисничкипрограми.

Кроз де мон стра ци ју и лич ну ак тив ност уче ни ка, скре ну ти па
жњу на пра ви ла ко ја ва же у ка би не ту и у ра ду са ра чу на ри ма и 
опре мом (пра вил но укљу чи ва ње, при ја вљи ва ње, ко ри шће ње, од ја
вљи ва ње и ис кљу чи ва ње ра чу на ра). Уве сти по јам „рад на по вр ши
на” опе ра тив ног си сте ма (на пра ви ти па ра ле лу код ра чу на ра и дру
гих ди ги тал них уре ђа ја). Об ја сни ти пој мо ве ико на, пре чи ца, тра ка 
са за да ци ма (на ве сти еле мен те и њи хо ву на ме ну). 

Уве сти по јам „Кон трол на та бла”, по ја сни ти на ме ну и на чин 
по кре та ња. Без ула же ња у све де та ље кон трол не та бле, са уче ни
ци ма у овом раз ре ду ура ди ти са мо нај о снов ни ја по де ша ва ња уре
ђа ја (ми ша, мо ни то ра...) и рад ног окру же ња (ре ги о нал на је зич ка 
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по де ша ва ња ОСа, је зик та ста ту ре СР ћи ри ли ца и ла ти ни ца, ја чи на 
зву ка…). Ов де па ра лел но ура ди ти све ак тив но сти, пре ма мо гућ но
сти ма, и кроз основ на по де ша ва ња на те ле фо ну јер су та кви уре ђа
ју уче ни ци ма бли ски.  

Кроз кон крет не при ме ре об ја сни ти по јам да то те ке и нео п
ход ност ор га ни за ци је да то те ка у ра чу на ру: чу ва ње и про на ла же
ње, пре ме шта ње или бри са ње (по ме ну ти „Кор пу за от пат ке”). Ди
ску то ва ти са уче ни ци ма о вр ста ма да то те ка (текст, бро је ви, сли ке, 
звук, ви део и мул ти ме ди ја).

За кре и ра ње, из ме не, чу ва ње и при ка зи ва ње ре зул та та ра да у 
фор ми да то те ка, ода бра ти до ступ не ко ри снич ке про гра ме (ли цен
ци ра не или бес плат не), као што су про гра ми за: цр та ње,  об ра ду 
тек ста, из ра ду мул ти ме ди јал них пре зен та ци ја, сни ма ње зву ка и 
ви деоза пи са по мо ћу дру гих уре ђа ја (мо бил ни те ле фон, ка ме ра, 
ми кро фон…), ре про дук ци ју зву ка и ви део ма те ри ја ла ко ји мо гу 
би ти ин ста ли ра ни у ра чу на ру или на „обла ку”. На став ник мо же по 
сво јој про це ни ода бра ти и дру ге про гра ме ко ји ће та ко ђе ути ца ти 
на сти ца ње же ље ног, функ ци о нал ног ИКТ зна ња и ве шти на у ра ду 
са на ве де ни мул ти ме ди јал ним еле мен ти ма.

У пе том раз ре ду уче ник тре ба да кре и ра и уре ди ди ги тал не 
сли ке/цр те же ко ри шће њем рас по ло жи вих ала та иза бра ног про гра
ма (се лек то ва ње, ко пи ра ње, ле пље ње, про ме ну ве ли чи не сли ке, 
до да ва ње и бри са ње об ли ка, од се ца ње де ла сли ке, чу ва ње, за тва ра
ње, про на ла же ње, до ра ду и чу ва ње про дук та, као и ала те за зу ми
ра ње, унос тек ста, упо тре бу „чет ки це”, „гу ми це” и сл.).

При ра ду са тек стом при ме ни ти основ не ала те за уре ђи ва ње и 
об ли ко ва ње тек ста (унос тек ста, до да ва ње, бри са ње, ко пи ра ње, се
лек то ва ње, по рав на ње, про ме на фон та, бо је, ве ли чи не сло ва, уме
та ње сли ка...). На гла ша ва ти по тре бу ода би ра од го ва ра ју ћег пи сма 
(код ног рас по ре да: ћи ри ли ца, ла ти ни ца...) и ин си сти ра ти на при
ме ни пра во пи са. Уве жба ти чу ва ње и штам па ње до ку мен та. Рад са 
та бе ла ма и сло же ни јим ала ти ма об ра ди ти у ста ри јим раз ре ди ма. 

Па ра лел но са срп ском тер ми но ло ги јом по ме ну ти и из вор не 
ен гле ске тер ми не.

Сни ма ње зву ка и ви деоза пи са, сход но мо гућ но сти ма, за по
че ти де мон стра ци јом упо тре бе уре ђа ја: ка ме ра, ми кро фон, звуч
ни ци, мо бил ни те ле фо ни, итд. Об у хва ти ти нај о снов ни је тех ни ке 
у про це су сни ма ња (по кре ни, за у ста ви, са чу вај, обри ши) и ре про
дук ци је (по кре ни, па у зи рај, за у ста ви, пу сти од по чет ка, по де си ја
чи ну зву ка). У ве жби чу ва ња аудио/ви део за пи са скре ну ти па жњу 
на раз ли чи те ти по ве да то те ка у кон крет ном про гра му (нпр. mp3, 
mp4, avi, midi…). 

При из ра ди мул ти ме ди јал них пре зен та ци ја при ме ни ти 
основ не ала те за уре ђи ва ње и об ли ко ва ње са др жа ја. У про гра му 
за из ра ду мул ти ме ди јал них пре зен та ци ја ко ри сти ти ра ни је кре и
ра не звуч не и ви део за пи се. При ла го ди ти тип да то те ке иза бра ном 
про гра му (ко ри сти ти не ки од рас по ло жи вих про гра ма за кон вер зи
ју по да та ка). Кроз раз го вор са уче ни ци ма и кроз при ме ре раз ви ти 
по јам до бре пре зен та ци је и на чи не пред ста вља ња (ко ли ко је би тан 
са др жај а не са мо фор ма).

Дигиталнаписменост(5)

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Ди ги тал на пи сме ност по ја
сни ти уче ни ци ма шта зна чи ко ри шће ње ИКТ уре ђа ја на од го во ран 
и си гу ран на чин, и на гла си ти да то ни је оба ве за са мо ИТ струч
ња ка већ свих ко ри сни ка. Де мон стри ра ти функ ци је ан ти ви ру сног 
про гра ма и за штит ног зи да. Ана ли зи ра ти са уче ни ци ма од ка квог 
су ма те ри ја ла на пра вље ни ИКТ уре ђа ји, да ли се та кви ма те ри ја ли 
мо гу ре ци кли ра ти и на ко је све на чи не се мо гу од ла га ти ди ги тал ни 
уре ђа ји ко ји ни су у упо тре би, у ци љу за шти те жи вот не сре ди не.

Про ве ри ти са уче ни ци ма њи хо ва до са да шња ис ку ства у ко
ри шће њу вебпре гле да ча (чи та ча, бра у зе ра). Раз го ва ра ти о сај то
ви ма пре тра жи ва чи ма и на чи ни ма пре тра ге, уве сти пој мо ве аутор 
и аутор ска пра ва и на ве сти основ не ли цен це. Пре тра гу ин тер не та 
и ода бир ре ле вант них стра ни ца из при ка за них ре зул та та пре тра
ге. (Ка ко про на ла зи мо, би ра мо и пре у зи ма мо ин фор ма ци је? Ка ко 
ства ра мо (он лајн апли ка ци је)? Ка ко раз ме њу је мо ин фор ма ци је и 
са ра ђу је мо на ин тер не ту?)

На уна пред при пре мље ном ску пу вебстра на кроз ди ску си ју 
о про це ни ин фор ма ци ја про на ђе них на ин тер не ту (пу бли ка ко јој је 
сајт на ме њен, аутор, тач ност/пре ци зност, објек тив ност, ак ту ел ност 
и ин тер нет адре са) под сти ца ти раз вој кри тич ког ми шље ња уче ни ка. 

Упо зна ти уче ни ке са пра ви ли ма по на ша ња на ин тер не ту (енг. 
Netiquette). За утвр ђи ва ње и по ја шња ва ње ове те ме, ор га ни зо ва
ти кви зо ве и ра ди о ни це (на те ме без бед но – не бе збед но, по жељ
но – не по жељ но по на ша ње на ин тер не ту) као и си му ла ци је не бе
збед них си ту а ци ја са ак цен том на то ка ко је по жељ но ре а го ва ти у 
да тим си ту а ци ја ма (кроз игра ње уло га и сл.). Јед на од ак тив но сти 
за уче ни ке, ра ди по ве зи ва ња зна ња, мо же би ти из ра да тек сту ал них 
до ку ме на та на те му: Мо ја пра ви ла по на ша ња на ин тер не ту, Пет 
нај ва жни јих пра ви ла за без бе дан ин тер нет, Ка ко да ин тер нет по
ста не си гур ни ји за де цу,  и сл. 

У ко ре ла ци ји са дру гим пред ме ти ма (фи зич ко и здрав стве но 
вас пи та ње) ве ли ку па жњу по све ти ти то ме ка ко уре ђа ји ко је сва ко
днев но ко ри сте (ра чу нар, те ле фон, та блет...) мо гу ло ше да ути чу на 
њи хо во здра вље при че му их тре ба во ди ти ка си ту а ци ја ма на ко је 
их ро ди те љи сва ко днев но под се ћа ју (ло ше др жа ње, ду го гле да ње у 
екран,…..). По себ ну па жњу по све ти ти раз во ју све сти код уче ни ка 
о вре ме ну у то ку да на, утро ше ном на рад са тех но ло ги јом и мо гу
ћим раз во јем за ви сно сти од тех но ло ги је.

Рачунарство(16)

Ре а ли за ци ја те ме мо же се за по че ти при ка зи ва њем мо ти ва ци
о них фил мо ва о про гра ми ра њу. Уве сти пој мо ве: про грам и про гра
ми ра ње. Де мон стри ра ти го то ве ани ма ци је и ра чу нар ске игре ра ди 
раз ви ја ња све сти и по бу ђи ва ња мо ти ва ци је да уче ни ци са ми мо гу 
да кре и ра ју сво је игри це. Ода бра ти при мер игри це за ана ли зу (на 
при мер са пор та ла www.co de.org), као и дру ге мо ти ва ци о не ма те
ри ја ле из слич них обра зов них из во ра) са ци љем упо зна ва ња уче
ни ка са ко ра ци ма у ре ша ва њу јед но став них про блем ских за да та ка. 
Уве сти по јам ал го рит ма при ре ша ва њу нај јед но став ни јег про бле
ма. Ис ко ри сти ти ис ку ство ко је уче ни ци има ју као ко ри сни ци тех
но ло ги је (ра чу на ра, па мет них те ле фо на...) да би се на пра ви ла ја сна 
ве за из ме ђу про це са про гра ми ра ња и ко нач ног про из во да, игри ца 
или ани ма ци ја. По ред то га, ис ти ца ти да се кроз уче ње про гра ми ра
ња и ал го ри та ма, раз ви ја ју стра те ги је за ре ша ва ња жи вот них про
бле ма, сва ки за да так ко ји се би по ста вља мо у сва ко днев ном жи во ту 
се ре ша ва ко рак по ко рак, тј. ал го ри там ски. 

У ме ђу пред мет ној ко ор ди на ци ји са пред ме том ма те ма ти ка, 
уве сти ма те ма тич коло гич ке пој мо ве ко је ле же у осно ви ин фор
ма ти ке и ра чу нар ства: скуп, еле мен ти, под скуп, јед на кост ску по ва, 
пра зан скуп (са од го ва ра ју ћим зна ци ма); Ве но ви ди ја гра ми; ску
пов не опе ра ци је: уни ја, пре сек, раз ли ка и од го ва ра ју ће озна ке; ре
чи: „и”, „или”, „не”, „сва ки”, „не ки”; од го ва ра ју ће ло гич ке ве зни ке 
и њи хо ву ин тер пре та ци ју ску пов ним опе ра ци ја ма и ре ла ци ја ма. 
Ко ри шће њем при ме ра из те ку ћих са др жа ја, да ље се осми шља ва 
по јам ску па, из гра ђу је ма те ма тич коин фор ма тич ки је зик и уно си 
пре ци зност у из ра жа ва њу. По треб но је на ра зно вр сним при ме ри
ма ко ри сти ти од го ва ра ју ће сим бо ле (зна ке) и уоча ва ти за ко ни то сти 
ску пов них и ло гич ких опе ра ци ја. На по де сним при ме ри ма илу
стро ва ти ма те ма тич коло гич ку упо тре бу ре чи: сва ки, не ки, или, и, 
не, сле ди (ако...он да). Уче ни ци усва ја ју еле мен те де дук тив ног за
кљу чи ва ња (пра вил но фор му ли са ње твр ђе ња; пра вил но за кљу чи
ва ње, пра вил но ко ри шће ње ве зни ка „и”, „или”, а на ро чи то „ако...
он да”). На ста ви ти са да љим из гра ђи ва њем пој мо ва: бро јев ни из
раз, про мен љи ва, из раз с про мен љи вом и при дру жи ва ње, ко ри сте
ћи при то ме и тер ми не из раз, фор му ла, ис каз, ал го ри там. Уоча ва ти 
при ме ре јед но став ни јих (функ циј ских) за ви сно сти у ра зним обла
сти ма (при дру жи ва ње по да том пра ви лу бро је ва – бро је ви ма, бро
је ва – ду жи ма, бро је ва – по вр ши на ма и др.), као и јед но став ни јих 
ал го ри там ских про це ду ра (основ ни ал го рит ми за из во ђе ње ра чун
ских опе ра ци ја са би ра ња, мно же ња, де ље ња с остат ком, Еукли до
вог ал го рит ма). При то ме је ва жно ко ри шће ње ди ја гра ма и та бе
ла (ди ја грам то ка ал го рит ма, та бе ла ре зул та та не ког пре бро ја ва ња 
или ме ре ња и др).

Об ја сни ти про блем ре чи ма, де фи ни са ти сва ку по је ди нач
ну ин струк ци ју (ко рак) и по сту пак ре ђа ња бло ко ва, пред ста ви ти 



Страна 14 – Број 6 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 6. јул 2017.

деј ство на ред бе „по кре ни” и опи са ти ка кво деј ство има на по на
ша ње објек та. На по ме ну ти да се јед ном по ре ђа ни бло ко ви ин
струк ци ја мо гу ви ше пу та по кре ну ти. Пре ла ском на на ред не ни вое 
сло же но сти об ја сни ти за што је по год но за ме ни ти ко ра ке ко ји се 
по на вља ју од го ва ра ју ћом блок на ред бом (пе тља–блок „по на вљај”) 
или ако про блем ски за да так са др жи не ки за да ти услов, об ја сни ти 
по тре бу раз два ја ња (гра на ње–блок „ако је”) на на ред бе ко је ће се 
из вр ши ти ако је ис пу њен услов. 

Иза бра ти про грам ско окру же ње за ви зу ел но про гра ми ра ње 
(Scratch,Stencyl,АppInventor,Alice,…) ко је тре ба да омо гу ћи ал
го ри там ско ре ша ва ње про бле ма и осно ве про гра ми ра ња. Про грам
ско окру же ње би ра ти та ко да омо гу ћа ва јед но став ну ани ма ци ју 
обје ка та, од но сно, да ала ти омо гу ћа ва ју уче ни ци ма да се од мах, 
без мно го те о риј ског уво да и об ја шње ња сло же них про гра мер ских 
кон це па та, ак тив но укљу че у про гра ми ра ње.

У за ви сно сти од иза бра ног про грам ског окру же ња при ла го
ди ти сва сле де ћа об ја шње ња спе ци фич но сти ма тог ала та.

Кроз ак тив ну на ста ву и укљу че ност у про цес кре и ра ња про
гра ма од пр вих ча со ва, уче ни ци ће по ступ но усво ји ти по треб
не пој мо ве, зна ња и ве шти не. Ука за ти на слич но сти и раз ли ке са 
при ме ри ма и рад ним окру же њем при ка за ним на пр вом ча су, као 
што су огра ни че ња у из бо ру обје ка та, огра ни че ња у ин струк ци ја
ма у за дат ку и на ве сти ко је мо гућ но сти ну ди иза бра но про грам ско 
окру же ње. 

По го дан при мер, при ли ком упо зна ва ња са рад ним окру же њем, 
је да уче ни ци за кон кре тан лик и кон крет ну сце ну, по ре ђа ју бло ко ве 
на ред би та ко да се кли ком на лик по ја ви не ка по ру ка (нпр. „Здра
во ја сам…”). Де мон стри ра ти по ступ ке: из бор обје ка та (на гла сак на 
би бли о те ке), сла га ње  бло ко ва по прин ци пу „пре ву ци–и–пу сти” и 
по кре та ње про гра ма. Ука за ти уче ни ци ма на мо гућ ност из ме не по
је ди нач них осо би на обје ка та ко ји су до ступ ни у би бли о те ка ма и га
ле ри ја ма ода бра ног софт ве ра у фор ми 2Д од но сно 3Д мо де ла. Упо
зна ти уче ни ке кроз овај јед но став ни при мер са пој мом на ред бе и 
кон цеп том пи са ња про гра ма кроз ре ђа ње блокна ред би. По ди за ти 
ни во сло же но сти у скла ду са пој мо ви ма ко ји се уво де: про је кат и 
сце на рио и на пра ви ти ве зу са пој мо ви ма за да так и пи са ње при че. 
До ве сти у ве зу по сту пак ре ша ва ња за дат ка са пи са њем про гра ма, 
и по ве за ти пој мо ве сце на рио и ал го ри там. Уве сти пој мо ве: Обје
кат – лик (би бли о те ка обје ка та, по де ша ва ње осо би на и свој ства 
за иза бра ни обје кат), Објекат – позорница (би бли о те ка по зор ни
ца, по де ша ва ње по за ди не по зор ни це, ко ор ди нат ни си стем сце не), 
алати (умно жи, исе ци–обри ши, уве ћај, ума њи) и датотека про
грама (нај че шће се ко ри сти тер мин – про је кат). За иза бра но рад но 
окру же ње за ви зу ел но програмирањe (за рад код ку ће) по жељ но је 
при пре ми ти крат ко пи са но упут ство (про на ла же ње, пре у зи ма ње, 
ин ста ли ра ње…), де мон стри ра ти и по ја сни ти (по сту пак: пре у зи ма
ња, чу ва ња и ин ста ли ра ња иза бра ног про грам ског окру же ња, на
по ме ну ти мо гућ ност ко ри шће ња он лајн апли ка ци је, уко ли ко та ква 
мо гућ ност по сто ји). Сва ки од обје ка та уче ник мо же кре и ра ти са мо
стал но, уме сто да ко ри сти пре де фи ни са не објек те из би бли о те ка.

Де мон стри ра ти на сва ком при ме ру сле де ће тех ни ке: креира
њепројекта (но ви про је кат, иза бра ти обје кат чи је се ак тив но сти 
де фи ни шу, као и објек те ко ји де фи ни шу ње го ву око ли ну, де фи ни
са ти по чет ни по ло жај објек та и свој ства објек та – у не ким окру же
њи ма ин фор ма ци ја о објек ту), једноставнаподешавања (упо тре
бу ала та: уве ћај, ума њи, умно жи, исе ци, окре ни, про ме ни бо ју...), 
задавање изабраног кретања или понашања (из па ле те бло ко ва: 
упра вља до га ђа јем, за за да те ак ци је од го ва ра ју ћи до га ђај...), чу
вање пројекта (име но ва ње, из бор ло ка ци је), поновно отварање 
(за тва ра ње, про на ла же ње, по кре та ње) и модификацију пројекта 
(из ме ну не ког еле мен та: ори јен та ци ју, бо ју, ве ли чи ну и сл., про на
ла же ње и ис пра вља ње гре ша ка, чу ва ње из ме на у про јек ту). Де мон
стри ра ти и ука зи ва ти на ра зно вр сне функ ци о нал но сти до ступ не 
у па ле та ма бло ко ва, за: кре та ња, из глед и ак тив но сти ко ју обје кат 
тре ба да ре а ли зу је (пред ви ђе них сце на ри јом) пре ко при ме ра као 
што су: кре та ње обје ка та да се из бег ну пре пре ке, раз го вор два ли ка 
о пој мо ви ма ко је су учи ли у прет ход ној лек ци ји и сл. 

Упо зна ти уче ни ке са ка те го ри ја ма бло ко ва и на чи ном за да ва
ња па ра ме та ра (тра ја ње до га ђа ја, број по на вља ња, про ме ну угла, 

про ме ну по ло жа ја…). Унос по да та ка пре ко та ста ту ре ко ри сти ти за 
про ме ну па ра ме та ра у окви ру блокна ред бе. При ме ном раз ли чи
тих функ ци о нал но сти обје ка та уче ни ци тре ба да уоче ин фор ма ци
је о бли зи ни обје ка та, њи хо вој ве ли чи ни и про стор ним од но си ма. 
На кон крет ном при ме ру де мон стри ра ти ути цај про ме не па ра ме та
ра на из вр ша ва ње про гра ма. Де мон стри ра ти функ ци је еди то ва ња 
обје ка та, еди то ва ња и упра вља ња про гра мом (из ме не у ре до сле
ду бло ко ва, об је ди ња ва ње бло ко ва ко ји се по на вља ју у петље или 
гранање), те сти ра ње и пра ће ње сва ког ко ра ка при ли ком из вр ша ва
ња про гра ма. 

По јам про мен љи ве уве сти на кон крет ном при ме ру ко ји јед
но став ним ра чун ским опе ра ци ја ма и њи хо вим из вр ша ва њем до во
ди до ре ша ва ња кон крет ног про бле ма. Об у хва ти ти пој мо ве и по
ступ ке за кре и ра ње про мен љи вих, до де лу вред но сти и ко ри шће ње 
опе ра то ра. Нпр. сход но уз ра сту и у ко ре ла ци ји са ма те ма ти ком за 
пе ти раз ред кре и ра ти про грам за из ра чу на ва ње оби ма и по вр ши не 
пра во у га о ни ка. При то ме кре и ра ти про мен љи ве:ду жи на, ши ри на, 
обим и по вр ши на и скре ну ти па жњу да су опе ра то ри ко ји се ко ри
сте у овом при ме ру основ не ра чун ске опе ра ци је (са би ра ње, мно
же ње).

По ступ но кроз при ме ре уве сти пој мо ве: ли ниј ска, ци клич на 
и раз гра на та струк ту ра, као што су: про ме на по за ди не или ли ка у 
од но су на до га ђај, кре и ра ње ре че ни це од ре чи и сли ка, раз вр ста
ва ње обје ка та у ску по ве (жи ва и не жи ва при ро да, пла не те, ре ке...), 
упо ре ђи ва ње вред но сти две про мен љи ве, по на вља ње кре та ња 
и ме ло ди је док се не до дир не дру ги обје кат, од ре ђи ва ње про сеч
не тем пе ра ту ре на осно ву пет бро је ва ко ји пред ста вља ју из ме ре не 
тем пе ра ту ре од по не дељ ка до пет ка,  на ла же ње нај лак шег ран ца од 
да та три, од ре ђи ва ње про сеч не ви си не или те жи не де ча ка и де вој
чи ца у гру пи (за на пред ни је…) и слич но. 

Без об зи ра на при ме ре ко ји се ода бе ру тре ба ло би сва ка ко 
оба ве зно об ра ди ти ма ле се ри је од ко нач но мно го еле ме на та и за 
њих из ра чу на ти: број, збир, про сек, ми ни мум, мак си мум. 

Ана ли зи ра ти са уче ни ци ма ка рак те ри сти ке по је ди них струк
ту ра и оправ да ност при ме не у по је ди ним си ту а ци ја ма. 

По сту пак ко рак по ко рак до ре ше ња про бле ма, тре ба да по
слу жи за си сте ма ти за ци ју по ступ ка из ра де про јек та. Она тре ба да 
об у хва ти раз у ме ва ње пој ма про јек та, из ра ду сце на ри ја и ал го рит
ма, ре ђа ње блокна ред би, про ве ру гре ша ка, ис пра вља ње про гра ма, 
де ље ње са дру ги ма пре ко Ин тер не та. На гла си ти да се ал го рит ми 
мо гу опи са ти на раз не на чи не: ди ја гра мом то ка, псе у до ко дом, пре
при ча но обич ним је зи ком, као и кроз про грам кре и ран у јед ном 
од ви зу ел но ори јен ти са них про гра мер ских ала та. Де мон стри ра ти 
по сту пак по ста вља ња про јек та на Ин тер нет. Ука за ти на мо гућ ност 
пре у зи ма ња го то вих про је ка та са Ин тер не та, ра ди про на ла же ња 
нај бо љег ре ше ња за соп стве ни про је кат, уоча ва ње ту ђих и сво јих 
гре ша ка, као и за до би ја ње иде ја и раз ви ја ња кре а тив но сти. 

Пројектнанастава(6)

На став ни ци ма се пре по ру чу је да у то ку пе тог раз ре да, ра ди 
раз ви ја ња ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја и оства ри ва ња ко ре ла
ци је са дру гим пред ме ти ма, ре а ли зу ју са уче ни ци ма нај ма ње два 
про јект на за дат ка. Вре ме ре а ли за ци је про јект них за да та ка од ко јих 
је је дан из обла стиИКТ иДигиталнаписменост и  дру ги из обла
сти Рачунарствоод ре ђу је на став ник у до го во ру са уче ни ци ма и 
са на став ни ци ма дру гих пред ме та, ко ји по кри ва ју област иза бра не 
те ме. При из бо ру те ма, сход но ин те ре со ва њи ма из вр ши ти по де лу 
уче ни ка на гру пе/па ро ве. 

При ре а ли за ци ји пр вог про јект ног за дат ка ста ви ти на гла сак 
на раз ра ди про јект ног за дат ка – од из ра де пла на до пред ста вља
ња ре ше ња. На став ник пла ни ра фа зе про јект ног за дат ка у скла ду 
са вре ме ном, сло же но шћу те ме, рас по ло жи вим ре сур си ма (зна ња, 
ве шти не и ста во ви ко је су уче ни ци усво ји ли на кон те мат ских це
ли на ИКТ и Ди ги тал на пи сме ност, тех нич ке опре мље но сти шко ле 
и дру гих ре ле вант них фак то ра). Уче ни ци за јед но са на став ни ком 
про ла зе кроз све фа зе ра да на про јект ном за дат ку, при че му на
став ник на гла ша ва сва ки ко рак, об ја шња ва, ини ци ра ди ску си ју и 
пред ла же ре ше ња. 
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При пред ста вља њу фа за про јек та мо же по слу жи ти сле де ћи 
при мер: Фаза1: пред ста вља ње те ма, фор ми ра ње гру па и ода бир 
те ме; Фаза2: Ода бир ма те ри ја ла и сред ста ва, раз ма тра ње до дат
не по др шке пред мет ног на став ни ка у за ви сно сти од те ме; Фаза
3: Пла ни ра ње вре ме на и из бор стра те ги је за ре ша ва ње за дат ка у 
скла ду са ро ком за пре да ју ра да; Фаза4: При ку пља ње и про у ча
ва ње ма те ри ја ла, из ра да за дат ка и при пре ма за из ла га ње; Фаза5: 
Пред ста вља ње ре зул та та про јект ног за дат ка, ди ску си ја и про це на/
са мо про це на ура ђе ног (на став ник обез бе ђу је усло ве за што успе
шни је из ла га ње, усме ра ва ди ску си ју и вр ши ева лу а ци ју ура ђе ног 
са пре ци зном по врат ном ин фор ма ци јом). 

Про јект ни за да ци се ба ве ре ал ним те ма ма из школ ског или 
сва ко днев ног жи во та. За пред ви ђе ни број ча со ва ове те мат ске це
ли не и са до бро ис пла ни ра ним ак тив но сти ма, мо же се оче ки ва ти 
да уче ни ци успе шно из ра де и пред ста ве ре ше ње про јект ног за дат
ка. Ак це нат је на под сти ца њу ини ци ја ти ва и кре а тив но сти, ус по
ста вља њу са рад нич ких и вред но сних ста во ва код уче ни ка. Циљ је 
раз ви ја ње и не го ва ње: по ступ но сти, по ве зи ва ња и из град ње соп
стве них стра те ги ја уче ња, вр шњач ког уче ња, вред но ва ња и са мо
вред но ва ња по стиг ну ћа.

Про јект ни за да ци под ра зу ме ва ју ко ре ла ци ју и са рад њу са на
став ни ци ма оста лих пред ме та, ко ја се мо же оства ри ти на ова квим 
и слич ним при ме ри ма: 

– израдаинтервјуаиличланака (на те ме: за ни мљи во сти из 
све та спор та, умет но сти, на у ке, ...); 

–израдаупутстваилитуторијала ( ти па: „ка ко да по де си
те”, „ка ко да из ме ни те”, „ка ко да ре ши те овај за да так”‘, „ка ко да 
ко ри сти те про грам ... ”); 

–израдаправилапонашања (на те ме: у спорт ској са ли, у ка би
не ту..., за без бед ни ји рад на ин тер не ту, за кре и ра ње си гур не ло зин ке, 
за шти те ра чу на ра од зло на мер них про гра ма, за шти те здра вља...).

До дат на мо ти ва ци ја за уче ни ке мо же би ти из бор нај бо љих 
ра до ва за: школ ски ча со пис, сајт шко ле, огла сну та блу (оде ље ње 
гла са –  вред но ва ње, са мо вред но ва ње) а да оста ле ра до ве по ста
вља ју на па но у ка би не ту ин фор ма ти ке и ра чу нар ства… 

До бар при мер су ми ра ња на у че них по сту па ка је из ра да пра
те ће до ку мен та ци је у ви ду фај ло ва раз ли чи тог ти па, као што су: 
тек сту ал ни фај ло ви, сли ке, ви део ма те ри ја ли и сл.

Дру ги про јект ни за да так се ре а ли зу је по фа за ма ко је су већ 
опи са не. 

За при мер мо гу по слу жи ти сле де ће те ме: На пра ви кал ку ла
тор или Кре и рај про грам за из ра чу на ва ње...(ма те ма ти ка), При ча из 
ко смо са, Ис при чај при чу о ме сту у ко ме жи виш или Ту ри стич ки 

во дич кроз… (ге о гра фи ја), Ин тер вју и ши дру га ре о бу ду ћим за ни
ма њи ма (у фор ми стри па), За ме си хлеб (од њи ве до тр пе зе)... Уче
ни ци та ко ђе, мо гу по зај ми ти већ ура ђе ни про је кат, пре у зе ти га са 
ин тер не та и при ла го ди ти свом сце на ри ју. Иде ја за про јект ни за да
так мо же би ти и из ра да кви за и те ста за про ве ру зна ња, по на вља
ње, утвр ђи ва ње, си сте ма ти за ци ју гра ди ва из це лог пред ме та.

Уче ни ци пре при ку пља ња ма те ри ја ла из ра ђу ју сце на рио (при чу 
или ал го ри там за кон кре тан за да так), раз ра ђу ју ко ра ке и опи су ју по
сту пак ре ша ва ња про јект ног за дат ка. Део за дат ка је и чу ва ње ма те ри
ја ла упо тре бље ног за ре ша ва ње про јект ног за дат ка. Оче ки ва ни про
дукт про јект ног за дат ка је мул ти ме ди јал ни са др жај у фор ми: стри па, 
ани ма ци је, игри це и сл., а на пред ни ји уче ни ци мо гу из ра ди ти ал го
ри там и про грам за ре ша ва ње кон крет ног про блем ског за дат ка.  

ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

У про це су вред но ва ња по треб но је кон ти ну и ра но пра ти ти рад 
уче ни ка. 

Вред но ва ње ак тив но сти, на ро чи то ако је тим ски рад у пи та
њу, се мо же оба ви ти са гру пом та ко да се од сва ког чла на тра жи 
ми шље ње о соп стве ном ра ду и о ра ду сва ког чла на по на о соб (тзв. 
вр шњач ко оце њи ва ње). 

Пре по ру чу је се и оце њи ва ње ба зи ра но на прак тич ним ра до
ви ма и ве жба њи ма. Кви зо ве, те сто ве зна ња и слич но ко ри сти ти за 
уве жба ва ње и утвр ђи ва ње пој мо ва и чи ње нич них зна ња, као и за 
фор ми ра ње ко нач них оце на. Пре по ру че но је ком би но ва ње раз ли
чи тих на чи на оце њи ва ња да би се са гле да ле сла бе и ја ке стра не 
сва ког свог уче ни ка. При ли ком сва ког вред но ва ња по стиг ну ћа по
треб но је уче ни ку да ти по врат ну ин фор ма ци ју ко ја по ма же да раз
у ме гре шке и по бољ ша свој ре зул тат и уче ње. 

По треб но је да на став ник ре зул та те вред но ва ња по стиг ну ћа 
сво јих уче ни ка кон ти ну и ра но ана ли зи ра и ко ри сти сво је на став не 
прак се.

У окви ру пла на ра да на став ни ка, у де лу ван на став них ак тив
но сти, по ред до дат не и до пун ске на ста ве, пла ни ра ти сек ци ју и вре
ме за мен тор ски рад са уче ни ци ма ко ји уче ству ју на так ми че њи ма 
из овог пред ме та. Пре по ру чу је се да се из бор те ма за рад на сек
ци ји из вр ши у са рад њи са дру гим на став ни ци ма, а да се по чет на 
ини ци ја ти ва пре пу сти уче ни ци ма и њи хо вим ин те ре со ва њи ма. Те
ме као што су из ра да и одр жа ва ње школ ског сај та, бло га или не
ке дру ге школ ске веб стра ни це, кре и ра ње и из ра да школ ског елек
трон ског ча со пи са или ле то пи са шко ле мо гу би ти до бре по чет не 
иде је ко је ће по ве за ти зна ња и ве шти не сте че не у овом пред ме ту са 
дру гим зна њи ма, уз ак тив но уче шће у жи во ту шко ле.

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

фи зич ке и здрав стве не кул ту ре, ра ди очу ва ња здра вља и при ме не пра вил ног и ре дов ног фи зич ког ве жба ња у са вре ме ним усло ви ма жи во та и ра да.
Раз ред Пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа+54часа(оба ве зне фи зич ке ак тив но сти уче ни ка)

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
Позавршеткутемеученикћебитиустањуда: САДРЖАЈИ

ФИЗИЧКE СПО СОБ НО СТИ

– при ме ни једноставнe ком плек се про стих и оп ште при прем них ве жби
– из ве де ве жбе (ра зно вр сна при род на и из ве де на кре та ња) и ко ри
сти их у спор ту, ре кре а ци ји и раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма
– упореди резултате тестирања са вредностима за свој узраст и са
гледа сопствени моторички напредак

Обавезнисадржаји
Ве жбе за раз вој сна ге
Ве жбе за раз вој по кре тљи во сти
Ве жбе за раз вој аероб не из др жљи во сти
Ве жбе за раз вој бр зи не
Ве жбе за раз вој ко ор ди на ци је
Примена националне батерије тестова за праћење физичког развоја 
и моторичких способности

МО ТО РИЧ КЕ 
 ВЕ ШТИ НЕ, 

СПОРТ И  
СПОРТ СКЕ  

ДИ СЦИ ПЛИ НЕ

Атле ти ка

– ком би ну је и ко ри сти до стиг ну ти ни во усво је не тех ни ке кре та ња у 
спор ту и сва ко днев ном жи во ту
– доводи у везу развој физичких способности са атлетским дисци
плинама

Обавезнисадржаји
Тех ни ка ис трај ног тр ча ња
Ис трај но тр ча ње – при пре ма за крос
Тех ни ка сприн тер ског тр ча ња
Тех ни ка ви со ког и ни ског стар та
Скок увис (пре ко рач на тех ни ка)
Ба ца ње лоп ти це (до 200 g)

Препорученисадржаји
Тех ни ка шта фет ног тр ча ња
Скок удаљ
Ба ца ња ку гле 2 kg
Ба ца ње „вор текса”
Тробој



Страна 16 – Број 6 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 6. јул 2017.

Спорт ска  
гим на сти ка

– одр жа ва ста бил ну и ди на мич ку рав но те жу у раз ли чи тим кре та
њи ма, из во ди ро та ци је те ла
– ко ри сти еле мен те гим на сти ке у сва ко днев ним жи вот ним си ту а
ци ја ма и игри
– процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици

Обавезнисадржаји
Ве жбе на тлу 
Пре ско ци и ско ко ви
Ве жбе у упо ру
Ве жбе у ви су
Ни ска гре да
Гим на стич ки по ли гон

Препорученисадржаји
Ве жбе на тлу (на пред не ва ри јан те)
Ви со ка гре да
Трам бо ли на
Пре скок
Коњ са хва таљ ка ма
Ве жбе у упо ру (сло же ни ји са став)
Вежбе у вису (сложенији састав)

Осно ве тим
ских и спорт

ских ига ра

– ко ри сти еле мен те тех ни ке у игри
– при ме њу је основ на пра ви ла ру ко ме та у игри
– учествује на унутародељенским такмичењима

Обавезнисадржаји
Рукомет/минирукомет:
Основ ни еле мен ти тех ни ке и пра ви ла;
– во ђе ње лоп те, 
– хватањa и додавањa лоп те,
– шу ти ра ња на гол,
– фин ти ра ње,
– прин ци пи ин ди ви ду ал не од бра не
– основ на пра ви ла ру ко ме та/ми ни ру ко ме та
Спорт ски по ли гон

Препорученисадржаји
На пред ни еле мен ти тех ни ке, так ти ке и пра ви ла игре: 
– хва та ња ко тр ља ју ћих лоп ти,
– дри блинг,
– шу ти ра ња на гол,
– фин ти ра ње,
– основни принципи колективне одбране.

Плес  
и рит ми ка

– из ве де кре та ња, ве жбе и крат ке са ста ве уз му зич ку прат њу
– игра на род но ко ло
– из ве де кре та ња у раз ли чи том рит му
– из ве де основ не ко ра ке пле са из на род не тра ди ци је дру гих кул
ту ра 

Обавезнисадржаји
По кре ти уз ри там и уз му зич ку прат њу
Рит мич ка ве жба без ре кви зи та
Ско ко ви кроз ви ја чу
На род но ко ло „Мо ра вац” 
На род но ко ло из кра ја у ко јем се шко ла на ла зи
Основ ни ко ра ци дру штве них пле со ва

Препорученисадржаји
Ве жбе са обру чем
Ве жбе са лоп том
Сложенији скокови кроз вијачу

Пли ва ње

– кон тро ли ше и одр жа ва  те ло у во ди
– пре пли ва 25 m сло бод ном тех ни ком
– ско чи у во ду на но ге
– поштује правила понашања у и око водене средине

Обавезнисадржаји
Пред ве жбе у об у ча ва њу пли ва ња
Игре у во ди
Са мо по моћ у во ди

Препорученисадржаји
Пли ва јед ном тех ни ком
Роњење у дужину

ФИ ЗИЧ КА И 
ЗДРАВ СТВЕ НА 

КУЛ ТУ РА
(Реализујe се 

кроз све наставне 
области и теме уз 

практичан рад)

Фи зич ко ве
жба ње и спорт

– об ја сни сво јим ре чи ма свр ху и зна чај ве жба ња
– ко ри сти основ ну тер ми но ло ги ју ве жба ња
– по шту је пра ви ла по на ша ња у и на про сто ри ма за ве жба ње у шко
ли и ван ње, као и на спорт ским ма ни фе ста ци ја ма
– при ме ни ме ре без бед но сти то ком ве жба ња
– од го вор но се од но си пре ма објек ти ма, спра ва ма и ре кви зи ти ма у 
про сто ри ма за ве жба ње
– при ме ни и по шту је пра ви ла тим ске и спорт ске игре у скла ду са 
етич ким нор ма ма
– на ви ја и бо дри уче сни ке на так ми че њи ма и ре ша ва кон флик те на 
со ци јал но при хва тљив на чин
– ко ри сти раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја за упо зна ва ње са ра зно
вр сним об ли ци ма фи зич ких и спорт скоре кре а тив них ак тив но сти
– при хва ти соп стве ну по бе ду и по раз у скла ду са „фер пле јом”
– при ме њу је на у че но у фи зич ком и здрав стве ном вас пи та њу у ван
ред ним си ту а ци ја ма
– пре по зна ле по ту по кре та и кре та ња у фи зич ком ве жба њу и спор ту
– направи план дневних активности

Циљ и свр ха ве жба ња у фи зич ком и здрав стве ном вас пи та њу
Основ на пра ви ла Ру ко ме та/ми ни ру ко ме та и Ма лог фуд ба ла
По на ша ње пре ма оста лим су бјек ти ма у игри (пре ма су ди ји, игра чи
ма су прот не и соп стве не еки пе)
Чу ва ње  и  одр жа ва ње ма те ри јал них до ба ра ко ја се ко ри сте у фи
зич ком и здрав стве ном вас пи та њу
Уред но по ста вља ње и скла ња ње спра ва и ре кви зи та нео п ход них за 
ве жба ње
Упо зна ва ње уче ни ка са нај че шћим об ли ци ма на си ља у фи зич ком 
вас пи та њу и спор ту
„Фер плеј” (на ви ја ње, по бе да, по раз ре ша ва ње кон фликт них си ту
а ци ја)
Пи са ни и елек трон ски из во ри ин фор ма ци ја из обла сти фи зич ког 
вас пи та ња и спор та
Зна чај раз во ја фи зич ких спо соб но сти за сна ла же ње у ван ред ним 
си ту а ци ја ма (зе мљо трес, по пла ва, по жар...)
Фи зич ко ве жба ње и есте ти ка (пра вил но об ли ко ва ње те ла)
Планирање дневних активности

Здрав стве но 
вас пи та ње

– на ве де при ме ре ути ца ја фи зич ког ве жба ња на здра вље
– раз ли ку је здравe и нездравe на чи не ис хра не
– на пра ви не дељ ни  је лов ник  урав но те же не ис хра не уз по моћ на
став ни ка. 
– при ме њу је здрав стве нохи ги јен ске ме ре пре, у то ку и на кон ве
жба ња 
– пре по зна вр сту по вре де
– пра вил но ре а гу је у слу ча ју по вре де
– чува животну средину током вежбања

Фи зич ка ак тив ност, ве жба ње и здра вље
Основ ни прин ци пи ве жба ња и вр сте фи зич ке ак тив но сти
Одр жа ва ње лич не опре ме за ве жба ње и по што ва ње здрав стве но
хи ги јен ских ме ра пре и по сле ве жба ња
Лич на и ко лек тив на хи ги је на пре и по сле ве жба ња
Ути цај пра вил не ис хра не на здра вље и раз вој љу ди
Ис хра на пре и по сле ве жба ња
Пр ва по моћ: 
– зна чај пр ве по мо ћи, 
– вр сте по вре да.
Ве жба ње и игра ње на чи стом ва зду ху – чу ва ње око ли не при ли ком 
ве жба ња
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КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Би о ло ги ја
Ге о гра фи ја
Му зич ка кул ту ра
Ли ков на кул ту ра
Ин фор ма ти ка
Ма те ма ти ка
Срп ски је зик

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Кон цеп ци ја физичкогиздравственогваспитања за сни ва се на 
је дин ству ча сов них, ван ча сов них и ван школ ских ор га ни за ци о них 
об ли ка ра да, као основ не прет по став ке за оства ри ва ње ци ља кроз 
до сти за ње ис хо да и стан дар да овог вас пит нообра зов ног под руч ја.

Глав на про ме на у са вре ме ној кон цеп ци ји и прак си обра зо ва
ња и вас пи та ња, па та ко и у про гра му пре ме та физичкои здрав
ствено васпитање, је по ме ра ње те жи шта са на став них са др жа ја 
на ја сно де фи ни са не ис хо де, од но сно са на став них са др жа ја на 
про цес уче ња и ње го ве ре зул та те.

Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно
ву зна ња ко ја су сте кли у пред ме ту физичкоиздравственоваспи
тање, и уче шћем у обавезнимфизичкимактивностима. Ис хо ди 
пред ста вља ју опис ин те гри са них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред
но сти уче ни ка у три пред мет не обла сти: 

– фи зич ке спо соб но сти,
– мо то рич ке ве шти не, спорт и спорт ске ди сци пли не и 
– фи зич ка и здрав стве на кул ту ра. 
Они омо гу ћа ва ју да се циљ овог пред ме та до стиг не у скла ду са 

пред мет ним и ме ђу пред мет ним ком пе тен ци ја ма и стан дар ди ма по
стиг ну ћа. Ис хо ди не про пи су ју струк ту ру, са др жа је и ор га ни за ци ју на
ста ве, као ни кри те ри ју ме и на чин вред но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа.

Циљиисходи пред ме та се оства ру ју кроз на ста ву физичког
издравственогваспитања (у тра ја њу од 2 школ ска ча са не дељ но) 
и обавезне физичкеактивности сва ког уче ни ка (у тра ја њу од 1,5 
школ ски час не дељ но). Про грам пе тог раз ре да ба зи ран је на кон
ти ну и те ту усво је них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти из пр вог 
ци клу са основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња.

На ста ва физичког и здравственог васпитања усме ре на је 
пре ма ин ди ви ду ал ним раз ли ка ма уче ни ка, ко је се узи ма ју као кри
те ри јум у ди фе рен ци ра ном при сту пу, па са мим тим нео п ход но је 
упу ти ти уче ни ка или гру пу уче ни ка, на олак ша не или про ши ре не 
са др жа је у ча сов ној, ван ча сов ној и ван школ ској ор га ни за ци ји ра да. 

Где је нео п ход но, про грам ске са др жа је по треб но је ре а ли зо
ва ти пре ма по лу.

Обавезниорганизациониоблицирада:

А. ча со ви фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња;
А1. оба ве зне фи зич ке ак тив но сти уче ни ка;

Осталиоблицирада(ванчасовнеиваншколскеактивности):

Б. сло бод не ак тив но сти – сек ци је,
В. не де ља школ ског спор та,
Г. ак тив но сти у при ро ди (кро се ви, зи мо ва ње, ле то ва ње – кам

по ва ње...),
Д. школ ска и ван школ ска так ми че ња
Ђ. ко рек тив нопе да го шки рад.

ОБАВЕЗНИОРГАНИЗАЦИОНИОБЛИЦИРАДА

А.Часовифизичкогиздравственогваспитања

На став не обла сти:

I.Физичкеспособности

На свим ча со ви ма као и на дру гим ор га ни за ци о ним об ли ци ма 
ра да, по се бан ак це нат се ста вља на:

– раз ви ја ње фи зич ких спо соб но сти ко је се кон ти ну и ра
но ре а ли зу је у увод ном и при прем ном де лу ча са пу тем ве жби 

об ли ко ва ња. Део глав не фа зе ча са мо же се ко ри сти за раз вој основ
них фи зич ких спо соб но сти узи ма ју ћи у об зир ути цај ко ји на став на 
те ма има на њи хов раз вој. Ме то де и об ли ке ра да на став ник би ра у 
скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче ни ка и ма те ри јал нотех
нич ким усло ви ма за рад;

– под сти ца ње уче ни ка на са мо стал но ве жба ње;
– учвр шћи ва ње пра вил ног др жа ња те ла.
Про грам раз во ја фи зич ких спо соб но сти је са став ни део го ди

шњег пла на ра да на став ни ка.
Пра ће ње, вред но ва ње и еви ден ти ра ње фи зич ких спо соб но сти 

уче ни ка спро во ди се на осно ву При руч ни ка за пра ће ње фи зич ког 
раз во ја и раз во ја мо то рич ких спо соб но сти уче ни ка у на ста ви фи
зич ког вас пи та ња, (За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и 
вас пи та ња, 2016). 

II.Моторичкевештине,спортиспортскедисциплине

Усва ја ње мо то рич ких зна ња, уме ња и на ви ка, оства ру је се 
кроз при ме ну оба ве зних и пре по ру че них про грам ских са др жа ја 
атле ти ке, гим на сти ке, спорт ских ига ра, пле са, рит мич ке гим на сти
ке, пли ва ња, при ме њу ју ћи основ не ди дак тич коме то дич ке прин ци
пе и ме то де ра да нео п ход не за до сти за ње по ста вље них ис хо да.

Усво је на зна ња, уме ња и на ви ке тре ба да омо гу ће уче ни ци ма 
њи хо ву при ме ну у спор ту, ре кре а ци ји и спе ци фич ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма. 

Сти ца ње зна ња, уме ња и на ви ка је кон ти ну и ра ни про цес ин
ди ви ду ал ног на пре до ва ња уче ни ка у скла ду са ње го вим пси хофи
зич ким спо соб но сти ма. 

Уче ни ци ма ко ји ни су у ста њу да усво је не ке од са др жа ја, за
да ју се ве жба ња слич на али лак ша од пред ви ђе них или пред ве жбе. 

Уко ли ко уче ник не до стиг не пред ви ђе ни ис ход, оста вља се 
мо гућ ност да исти до стиг не у на ред ном пе ри о ду.

Уса вр ша ва ње не ких мо то рич ких за да та ка је кон ти ну и ра ни 
про цес без об зи ра на са др жа је про гра ма (тех ни ка хо да ња, тр ча ња, 
при ме на на у че не игре итд.).

У ра ду са на пред ни јим уче ни ци ма ре а ли зу ју се пре по ру че ни 
са др жа ји или са др жа ји из на ред них раз ре да. Кроз про цес ре а ли за
ци је про гра ма нео п ход но је пра ти ти спо соб но сти уче ни ка за по је
ди не спор то ве. 

III.Физичкаиздравственакултура

До сти за њем ис хо да ове на став не обла сти, уче ни ци сти чу зна
ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти о ве жба њу (основ ним пој мо ви ма 
о ве жби, ка ко се не ко ве жба ње из во ди и че му кон крет на ве жба и ве
жба ње слу жи), фи зич ком вас пи та њу, спор ту, ре кре а ци ји и здра вљу.

По себ но пла ни ра не и осми шље не ин фор ма ци је о ве жба њу и 
здра вљу пре но се се не по сред но пре, то ком и на кон ве жба ња на ча су.

Ова на став на област оства ру је се кроз све ор га ни за ци о не 
об ли ке ра да у физичком и здравственом васпитању и об у хва та: 
фор ми ра ње пра вил ног од но са пре ма фи зич ком ве жба њу, здра вљу 
и ра ду; раз ви ја ње и не го ва ње ферпле ја; пре по зна ва ње не га тив
них об ли ка по на ша ња у спор ту и на ви ја њу; вред но ва ње естет ских 
вред но сти у фи зич ком ве жба њу, ре кре а ци ји и спор ту; раз ви ја ње 
кре а тив но сти у ве жба њу; очу ва ње жи вот не сре ди не, као и раз ви ја
ње и не го ва ње здрав стве не кул ту ре уче ни ка.

По ред на ве де ног у овој обла сти по треб но је ра ди ти на: не го
ва њу па три от ских вред но сти (на род не тра ди ци је и мул ти кул ту рал
но сти); фор ми ра њу пра вил ног од но са пре ма раз ли чи то сти ма, чу
ва њу ма те ри јал них до ба ра, не го ва њу дру штве них вред но сти итд.

А1.Обавезнефизичкеактивностиученика

Фи зич ке ак тив но сти уче ни ка до при но се оства ри ва њу по ста
вље ног ци ља и ис хо да физичкоги здравственог васпитања. Ове 
ак тив но сти ор га ни зу ју се у окви ру ре дов ног рас по ре да или пре ма 
по себ ном рас по ре ду у скла ду са про стор ним мо гућ но сти ма шко ле 
и по тре ба ма уче ни ка у тра ја њу од 1,5 час не дељ но. 

План ра да ових ак тив но сти је са став ни је део пла ни ра ња у 
физичкомиздравственомваспитању.
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Шко ла се мо же опре де ли ти за је дан од по ну ђе них на чи на ор
га ни за ци је ових ак тив но сти на пред лог Струч ног ве ћа. На чин ор
га ни за ци је ових ак тив но сти је са став ни део Школ ског про гра ма и 
Го ди шњег пла на ра да шко ле.

На чи ни ор га ни за ци је ра да оба ве зних фи зич ких ак тив но сти 
уче ни ка:

– ре а ли зу ју се у тра ја њу од 45 ми ну та, јед ном у то ку не де ље. 
У шко ла ма ко је има ју од го ва ра ју ће ма те ри јал нотех нич ке и про
стор не усло ве, фонд од ½ школ ског ча са од но сно 22,5 ми ну та, на 
не дељ ном ни воу, мо же се ре а ли зо ва ти та ко што ће уче ни ци сва ке 
дру ге не де ље има ти још је дан час ових ак тив но сти, или на дру ги 
на чин ко ји пред ло жи Струч но ве ће фи зич ког и здрав стве ног вас пи
та ња. Ра ди ефи ка сни јег ра да и об у хва ће но сти свих уче ни ка до зво
ље но је спа ја ње два оде ље ња истог раз ре да. Два на став ни ка ра де 
исто вре ме но са два оде ље ња<

– ре а ли зу ју се у тра ја њу од 45 ми ну та, јед ном у то ку не де
ље. Фонд од ½ школ ског ча са од но сно 22,5 ми ну та, на не дељ ном 
ни воу, ре а ли зу је се кумулативно, јед ном у тро ме сеч ју, у укуп ном 
тра ја њу од 6 школ ских ча со ва, од но сно 4,5 са ти. 

Струч но ве ће мо же пред ло жи ти не ки дру ги на чин ор га ни за
ци је ових ак тив но сти, по себ но уко ли ко се шко ла опре де ли да ове 
ак тив но сти ре а ли зу је из ван шко ле (пли ва ње, ски ја ње, кли за ње, 
ори јен ти ринг итд.).

Програмскисадржајиобавезнихфизичкихактивности

Обавезнипро грам ски са др жа ји ових ак тив но сти су:
– Кон ди ци о но ве жба ње уче ни ка у тра ја њу од нај ма ње 20 ми

ну та; 
– Ма ли фуд бал:
1. Во ђе ње и кон тро ла лоп те, 
2. При ма ње лоп те и до да ва ње лоп те раз ли чи тим де ло ви ма 

сто па ла, 
3. Шу ти ра ње на гол и осно ве игре у на па ду (от кри ва ње),
4. Од у зи ма ње лоп те и осно ве игре у од бра ни (по кри ва ње),
5. Ве жбе са два и три игра ча,
6. Игра са при ме ном основ них пра ви ла за ма ли фуд бал.
Препорученипро грам ски са др жа ји ових ак тив но сти:
– Об у ча ва ње и уса вр ша ва ње еле ме на та пред ви ђе них пре по

ру че ним на став ним са др жа ји ма:
1. Атле ти ке; 
2. Гим на сти ке; 
3. Пле са и рит ми ке;
4. Дру гих ак тив но сти пред ви ђе них про гра мом школ ских так

ми че ња.
– Ма ли фуд бал:
1. ко лек тив на игра у од бра ни и на па ду,
2. тех ни ка игре гол ма на, 
3. игра уз при ме ну пра ви ла
– Пли ва ње;
– Ски ја ње;
– Кли за ње;
– Бад мин тон;
– Сто ни те нис;
– Ори јен ти ринг;
– Дру ге ак тив но сти по из бо ру Струч ног ве ћа шко ле.

ВАНЧАСОВНЕИВАНШКОЛСКЕАКТИВНОСТИ

План и про грам ових ак тив но сти пред ла же Струч но ве ће и 
са став ни је део го ди шњег пла на ра да шко ле и школ ског про гра ма.

Б.Слободнеактивности–секције

Фор ми ра ју се пре ма ин те ре со ва њу уче ни ка. На став ник са чи
ња ва по се бан про грам узи ма ју ћи у об зир ма те ри јал не и про стор не 
усло ве ра да, уз ра сне ка рак те ри сти ке и спо соб но сти уче ни ка. Уко
ли ко је нео п ход но, сек ци је се мо гу фор ми ра ти пре ма по лу уче ни
ка. Уче ник се у сва ком тре нут ку мо же се укљу чи ти у рад сек ци је.

В.Недељашколскогспорта

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

Не де ља школ ског спор та об у хва та: 
– так ми че ња у спорт ским ди сци пли на ма при ла го ђе ним уз ра

сту и мо гућ но сти ма уче ни ка; 
– кул тур не ма ни фе ста ци је са ци љем про мо ци је фи зич ког ве

жба ња, спор та и здра вља (ли ков не и дру ге из ло жбе, фол клор, плес, 
му зич коспорт ске ра ди о ни це, слет...);

– ђач ке три би не и ра ди о ни це (о здра вљу, исто ри ји фи зич ке 
кул ту ре, спор ту, ре кре а ци ји, „фер пле ју”, по сле ди ца ма на си ља у 
спор ту, тех но ло шка до стиг ну ћа у ве жба њу и спор ту и др.).  

План и про грам Не де ље школ ског спор та са чи ња ва Струч
но ве ће физичкогиздравственогваспитањау са рад њи са дру гим 
струч ним ве ћи ма (ли ков не кул ту ре, му зич ке кул ту ре, исто ри је, 
ин фор ма ти ке...) и струч ним са рад ни ци ма у шко ли, во де ћи ра чу на 
да и уче ни ци  ко ји су осло бо ђе ни од прак тич ног де ла на ста ве фи
зичкогиздравственогваспитања, бу ду укљу че ни у ор га ни за ци ју 
ових ак тив но сти.

Г.Активностиуприроди(кросеви,зимовање,летовање)

Из фон да рад них да на, пред ви ђе них за јед нич ким пла ном, 
шко ла ор га ни зу је ак тив но сти у при ро ди:

– про лећ ни крос (ду жи ну ста зе од ре ђу је струч но ве ће);
– зи мо ва ње – ор га ни зу је се за вре ме зим ског рас пу ста (обу ка 

ски ја ња, кли за ња, кра ћи из ле ти са пе ша че њем или на сан ка ма, и др.);
– ле то ва ње – ор га ни зу је се за вре ме лет њег рас пу ста у тра ја

њу од нај ма ње се дам да на (ло го ро ва ње, кам по ва ње итд.).

Д.Школскаиваншколскатакмичења

Шко ла ор га ни зу је и спро во ди оба ве зна уну тар школ скаспорт
ска так ми че ња, као ин те грал ни део про це са фи зич ког вас пи та ња 
пре ма пла ну Струч ног ве ћа и то у:

– спорт ској гим на сти ци (у зим ском пе ри о ду);
– атле ти ци (у про лећ ном пе ри о ду), 
– нај ма ње јед ној спорт ској игри (у то ку го ди не).
Шко ла мо же пла ни ра ти так ми че ња из дру гих спорт ских гра

на или ига ра уко ли ко за то по сто је усло ви и ин те ре со ва ње уче ни ка 
(плес, ори јен ти ринг, бад мин тон, из ме ђу две или че ти ри ва тре, по
ли го ни итд.).

Уче ни ци мо гу да уче ству ју и на так ми че њи ма у си сте му 
школ ских спорт ских так ми че ња Ре пу бли ке Ср би је, ко ја су у скла
ду са на став ним пла ном и про гра мом.

Ђ.Корективно-педагошкирадидопунсканастава

Ове ак тив но сти ор га ни зу ју се са уче ни ци ма ко ји има ју:
– по те шко ће у са вла да ва њу гра ди ва;
– сма ње не фи зич ке спо соб но сти; 
– ло ше др жа ње те ла;
– здрав стве не по те шко ће ко је оне мо гу ћа ва ју ре дов но по ха ђа

ње на ста ве.
За уче ни ке ко ји има ју по те шко ће у са вла да ва њу гра ди ва и 

уче ни ке са сма ње ним фи зич ким спо соб но сти маор га ни зу је се до
пун ска на ста ва ко ја под ра зу ме ва са вла да ва ње оних оба ве зних про
грам ских са др жа ја, ко је уче ни ци ни су ус пе ли да са вла да ју на ре
дов ној на ста ви, као и раз ви ја ње њи хо вих фи зич ких спо соб но сти;

Рад са уче ни ци ма ко ји има ју ло ше др жа ње те ла под ра зу ме ва:
– уоча ва ње по сту рал них по ре ме ћа ја код уче ни ка;
– са ве то ва ње уче ни ка и ро ди те ља;
– ор га ни зо ва ње до дат ног пре вен тив ног ве жба ња у тра ја њу од 

јед ног школ ског ча са не дељ но;
– ор га ни зо ва ње ко рек тив ног ве жба ња у са рад њи са од го ва ра

ју ћом здрав стве ном уста но вом.
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Рад са уче ни ци ма са здрав стве ним по те шко ћа маор га ни зу је 
се ис кљу чи во у са рад њи са ле ка ром спе ци ја ли стом, ко ји од ре ђу је 
вр сту ве жби и сте пен оп те ре ће ња.

Ослобађањеученикаоднаставефизичкогиздравственог
васпитања

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

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

Осло бо ђе ним уче ни ци ма тре ба пру жи ти мо гућ ност да:
– су де, во де ста ти сти ку, ре ги стру ју ре зул тат или пра те ни во 

ак тив но сти уче ни ка на ча су или школ ском так ми че њу,
– на пра ве еду ка тив ни по стер или елек трон ску пре зен та ци ју, 

при пре ме ре пор та жу са спорт ског до га ђа ја,
– пра те и еви ден ти ра ју ак тив ност уче ни ка на ча су  уз по моћ 

на став ни ка и на дру ги на чин по ма жу у ор га ни за ци ји, ча сов них, 
ван ча сов них и ван школ ских ак тив но сти.

Исходизаученикеослобођенеодпрактичногделанаставе

По за вр шет ку те ме уче ник ће би ти у ста њу да:
– На ве де основ на пра ви ла, гим на сти ке, атле ти ке, спорт ске 

игре, пли ва ња;
– Де фи ни ше основ на здрав стве нохи ги јен ска пра ви ла ве жба ња;
– Пре зен ту је и ана ли зи ра ин фор ма ци је о фи зич ком ве жба њу, 

спор ту, здра вљу, исто ри ји спор та, ак ту ел ним спорт ским по да ци ма 
итд.); 

– Уче ству је у ор га ни за ци ји Не де ље школ ског спор та и школ
ских так ми че ња.

Планирањеваспитно-образовнограда

Де фи ни са ни ис хо ди су ва жан део и не за о би ла зан еле мент 
про це са пла ни ра ња на ста ве и уче ња. Де фи ни са ни као ре зул та ти 
уче ња на кра ју сва ког раз ре да, то ком пла ни ра ња ра да по треб но је 
од ре ди ти вре мен ску ди на ми ку у од но су на ба вље ње по је ди ним ис
хо ди ма то ком школ ске го ди не. Нео п ход но је по себ ну па жњу обра
ти ти на ис хо де ко је ни је мо гу ће до сти ћи то ком јед ног или ви ше ча
со ва, већ је у ту свр ху по треб но ре а ли зо ва ти раз ли чи те ак тив но сти 
то ком го ди не. 

Об ли ци на ста ве

Пред мет се ре а ли зу је кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
– те о риј ска на ста ва (до 4 ча са);
– прак тич на на ста ва (68–72 ча са).

Те о риј ска на ста ва

По себ ни те о риј ски ча со ви мо гу се ор га ни зо ва ти са мо у оним 
си ту а ци ја ма ка да не по сто је усло ви за ре а ли за ци ју на ста ве у про
сто ри ма за ве жба ње или ал тер на тив ним објек ти ма, и као пр ви час 
у по лу го ди шту. На тим ча со ви ма де таљ ни је се об ра ђу ју са др жа ји 
пред ви ђе ни те ма ма Фи зич ко ве жба ње и спорт и Здрав стве но вас
пи та ње уз мо гу ћи прак ти чан рад у скла ду са усло ви ма.

Мак си ма лан број ча со ва без прак тич ног ра да не би тре ба ло 
да бу де ве ћи од че ти ри (4) у то ку школ ске го ди не.

При пла ни ра њу те о риј ских са др жа ја нео п ход но је узе ти у об
зир: са др жај про гра ма, прет ход на ис ку ства уче ни ка, са др жа је дру
гих пред ме та (ко ре ла ци ју – ме ђу пред мет не ком пе тен ци је). 

Прак тич на на ста ва

Број ча со ва по те ма ма пла ни ра се на осно ву, про це не на став
ни ка, ма те ри јал нотех нич ких и про стор них усло ва. На став не те ме 

или по је ди ни са др жа ји за ко је не по сто је усло ви за ре а ли за ци ју мо гу 
би ти за ме ње ни од го ва ра ју ћим те ма ма или са др жа ји ма про гра ма за 
ко је по сто је од го ва ра ју ћи усло ви. Оквир ни број ча со ва по те ма ма:

1. Атле ти ка (16);
2. Гим на сти ка (16);
3. Осно ве тим ских и спорт ских ига ра: Ру ко мет –  ми ни ру ко

мет; (16)
4. Рит ми ка и плес (4);
5. Пли ва ње (12); 
6. Те сти ра ње и ме ре ње (6–8).    
Про грам физичког и здравственог васпитања оства ру је се 

ре а ли за ци јом оба ве зних и пре по ру че них са др жа ја. 
Обавезнисадржаји су они ко је је нео п ход но спро ве сти у ра

ду са уче ни ци ма узи ма ју ћи у об зир спо соб но сти уче ни ка, ма те ри
јал нотех нич ке и про стор не усло ве.

Препорученисадржаји су они ко је на став ник би ра и ре а ли
зу је у ра ду са уче ни ци ма (гру па ма или по је дин ци ма), ко ји су са
вла да ли оба ве зне са др жа је, узи ма ју ћи у об зир ни во до стиг ну то сти 
ис хо да, по тре бе уче ни ка и усло ве за рад. 

Физичкеспособности

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

Пре по ру че ни на чи ни ра да за раз вој фи зич ких спо соб но сти 
уче ни ка. 

1. Раз вој сна ге
– без и са ре кви зи ти ма, 
– на спра ва ма и уз по моћ спра ва.
2. Раз вој по кре тљи во сти
– без и са ре кви зи ти ма,
– уз ко ри шће ње спра ва,
– у по моћ су ве жба ча.
3. Раз вој аероб не из др жљи во сти
– ис трај но и ин тер вал но тр ча ње, 
– ве жба ње уз му зи ку – аеро бик,
– тим ске и спорт ске игре,
– дру ги мо де ли ве жба ња.
4. Раз вој ко ор ди на ци је
– из во ђе ње ко ор ди на ци о них ве жби у раз ли чи том рит му и 

про мен љи вим усло ви ма (кре та ње екс тре ми те ти ма у две рав ни).
5. Раз вој бр зи не и екс пло зив не сна ге
– јед но став не и сло же не струк ту ре кре та ња из во ди ти мак си мал

ним ин тен зи те том из раз ли чи тих по чет них по ло жа ја, иза зва не раз ли
чи тим чул ним на дра жа ји ма (старт из раз ли чи тих по ло жа ја итд.), 

– шта фет не игре, 
– из во ђе ње ве жби раз ли чи том мак си мал ном бр зи ном (ба ца

ња, ско ко ви, акро ба ти ка, шу ти ра ња, удар ци кроз атле ти ку, гим на
сти ку, тим ске и спорт ске игре).

За уче ни ке ко ји из здрав стве них раз ло га из во де по себ но ода
бра не ве жбе, по треб но је обез бе ди ти по себ но ме сто за ве жба ње.

Моторичкевештине,спортиспортскедисциплине

1. Атле ти ка

Са др жа ји атле ти ке се ре а ли зу ју у је се њем и про лећ ном пе
ри о ду.
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Обавезнисадржаји
Ис трај но тр ча ње: ве жбе тех ни ке; кон ти ну и ра но и ин тер вал но 

тр ча ње;
Сприн тер ско тр ча ње: ве жбе тех ни ке тр ча ња, (ни ски скип, ви

со ки скип, за ба ци ва ње пот ко ле ни це, гре ба ју ћи ко рак, итд), ни ски 
старт и фа зе тр ча ња;

Скок увис пре ко рач ном тех ни ком; тех ни ка ско ка увис кроз 
фа зе (за лет, от скок, пре ла зак ле тви це и до скок). Об у ча ва ње тех ни
ке вр ши се у це ли ни а по по тре би раш чла њи ва њем на фа зе.

Ба ца ње лоп ти це у даљ: об у ча ва ње кроз фа зе (за лет и из ба чај) 
и усва ја ње ве жбе у це ли ни. Ко ре ла ци ја са ве жба ма из ру ко ме та 
(до но жни ко рак, за мах и тех ни ка из ба ча ја ду гим за ма хом). 

Препорученисадржаји:
Ови са др жа ји се при ме њу ју у ра ду са уче ни ци ма ко ји су са

вла да ли оба ве зне са др жа је при ме ном од го ва ра ју ће ме то ди ке ра да.
– Тех ни ка шта фет ног тр ча ња (шта фет не игре, на чи ни из ме не 

па ли це и др.);
– Скок удаљ основ ни еле мен ти згрч не тех ни ке – ре а ли зо ва ти 

кроз фа зе;
– Ба ца ња ку гле 2 kg – из ме ста и боч на тех ни ка;
– Ба ца ње „вор текса” у даљ;
– Тро бој – кроз оде љен ско так ми че ње при ме ни ти три ди сци

пли не ко је су уче ни ци са вла да ли (тр ча ње, ба ца ња и ско ко ви).

2. Спорт ска гим на сти ка

Са др жа ји се рeализују у зим ском пе ри о ду. 
Обавезнисадржаји
Уче ни ке је нео п ход но по де ли ти по по лу и пре ма спо соб но

сти ма. По ста ви ти ви ше рад них ме ста. На сва ком ча су уве сти но ви 
за да так уз по на вља ње прет ход них. Док јед на гру па об ра ђу је но ви 
са др жај, оста ле гру пе по на вља ју об ра ђе не са др жа је. Про ме на рад
них ме ста вр ши се на кон од ре ђе ног бро ја по на вља ња. Нпр. гру па 
ко је ни је про шла не ки за да так на ча су исти ће ре а ли зо ва ти на сле
де ћем ча су. Уче ни ку ко ји не мо же да из ве де за да ту ве жбу да је се 
олак ша ни за да так. На кон не ко ли ко об ра ђе них на став них је ди ни ца 
ове на став не те ме, пла ном пред ви де ти са др жа је дру гих на став них 
те ма (спорт ска или тим ска игра и др.) у ци љу ин тен зи фи ка ци је на
ста ве. Гим на стич ки по ли гон осми сли ти пре ма сте пе ну усво је но
сти об ра ђе них са др жа ја и прет хо дих зна ња.

– Ве жбе на тлу: ко лут на пред, ко лут на зад, став о пле ћи ма – 
„све ћа”, мост из ле жа ња на ле ђи ма; ва га прет кло ном и за но же њем; 
став на ша ка ма уз по моћ; пре мет упо ром стран це „зве зда”.

– Пре скок: раз но шка (до 110 cm);
– Ве жбе у упо ру 

па ра лел ни раз бој – на скок у упор, из др жај, њих у упо ру, 
пред њи хом сед раз но жно пред ру ка ма, при но жи ти јед ном 
до се да ван, са скок; 

– Ве жбе у ви су (до скоч но вра ти ло, кру го ви –  њих и са скок у 
за њи ху; љу ља ње и са ско ци);

– Пе ња ња (шип ка, ка нап, мор нар ске ле стве –  до 4 m ви си не);
– Ни ска гре да:  

бо ком по ред гре де; 
 су но жним од ско ком на скок на гре ду су но жно (јед на но га 
ма ло ис пред дру ге); 
 раз ли чи ти на чи ни хо да ња: у успо ну, са згр че ним пред но
же њем, са за но же њем, са од но же њем, са ви со ким пред но
же њем;
скок су но жним од ско ком, су но жни до скок на ме сто од ско ка; 
ва га прет кло ном и за но же њем; са скок згр че но.

– гим на стич ки по ли гон са ста вљен од об ра ђе них про грам ских 
са др жа ја.

Препорученисадржаји
Мо гу се ре а ли зо ва ти кроз ча со ве на ко ји ма се ре а ли зу ју оба

ве зни са др жа ји, ди фе рен ци ра ни об лик ра да са на пред ним уче ни
ци ма ко ји нпр. пре ска чу ко злић по ду жи ни уме сто по ши ри ни, 
ра де ле те ћи ко лут на кон ко лу та на пред. Oвакве мо де ле мо гу ће је 
при ме ни ти на све са др жа је спорт ске гим на сти ке.

– Ве жбе на тлу: ко лут на пред и на зад – ва ри јан те (нпр: из ста
ва рас ко рач ног ко лут на пред до ста ва рас ко рач ног, из ста ва рас ко
рач ног ко лут на зад до ста ва рас ко рач ног); Ко лут ле те ћи; Мост за
кло ном;

– Ви со ка гре да: 
 на скок у упор пред њи, упор од но жно де сном (ле вом) окре
том за 90 сте пе ни уде сно и пре хва том боч но (пал че ви су 
окре ну ти је дан пре ма дру гом), упор кле че ћи на де сној са 
за но же њем ле ве (ма ла ва га); 

– основ на кре та ња из прет ход них раз ре да на ни ској гре ди из
ве сти на сред њој или ви со кој гре ди;

– Трам бо ли на или од скоч на да ска: ско ко ви – пред њи пру же ни 
и згр че ни;

– Пре скок „раз но шка” – ко злић по ста вљен по ду жи ни (110 cm);
– Коњ са хва таљ ка ма – упо ри и из др жа ји;
– Ве жбе у упо ру 

 па ра лел ни раз бој –  на скок у упор, њих и пред њи хом сед 
раз но жно пред ру ка ма, са се дом сно жи ти, њих и пред њи хом 
са скок пред но шка; 

– Коњ са хва таљ ка ма – упо ри и из др жа ји;
–  Ве жбе у ви су:

 до хват но вра ти ло – вис за ве сом о пот ко ле но, на у пор ја шу
ћи и са скок од но шка.

3. Осно ве тим ских и спорт ских ига ра

Са др жа ји ру ко ме та ре а ли зу ју се на ча со ви ма физичког и
здравственогваспитања, а ма лог фуд ба ла на обавезнимфизичким
активностимаученика.

3.1. Ру ко мет – ми ни ру ко мет

Обавезнисадржаји
– Об у ча ва ње еле ме на та тех ни ке и так ти ке са лоп том: 

др жа ње лоп те: јед ном и обе ма ру ка ма, плит ки и ду бо ки 
хват; 
во ђе ње лоп те: у ме сту са про ме ном ви си не во ђе ња, про ме
ном ру ке, про ме ном по ло жа ја; во ђе ње лоп те боч ним и ду
бин ским кре та њем; пра во ли ниј ски, са про ме ном бр зи не и 
ру ке ко јом се во ди; про ме ном прав ца кре та ња;  во ђе ње у 
кре та њу са за у ста вља њем у два ко ра ка; дри блинг над па
сив ним и ак тив ним про тив ни ком ( игра „1 на 1”);
до да ва ње лоп те: јед ном ру ком „крат ким за ма хом” (смер на
пред, уко со, у стра ну); „ду гим за ма хом”  уз при ме ну не ког 
од за ле та (боч ни–до но жни, боч ни–за но жни ); 
хва та ње  лоп те: у ви си ни гру ди и гла ве; хва та ње не пре ци
зно ба че них лоп ти (боч них, из над ви си не гла ве, у ви си ни 
ко ле на); хва та ње ко тр ља ју ћих лоп ти;  хва та ње и до да ва ње 
лоп те у кре та њу; 
шу ти ра ње: че о ни шут и скок шут у даљ и вис;
фин ти ра ње: (јед но стру ка фин та у ја чу стра ну).

– Об у ча ва ње ин ди ви ду ал них еле ме на та тех ни ке и так ти ке без 
лоп те:

уфазинапада– по зи ци о ни ра ње игра ча, утр ча ва ње у пра
зне про сто ре, про ме на сме ра кре та ња, от кри ва ње за при јем 
лоп те;
уфазиодбране– од брам бе ни став и кре та ње у ста ву; за у
ста вља ње на па да ча, од у зи ма ње лоп те од про тив нич ког на
па да ча, пре се ца ње пу та ње лоп те код до да ва ња, блок; 
елементитехникеголмана–(основ ни став, кре та ње на го
лу, од бра на ви со ких и ни ских лоп ти, од бра на шу те ва са по
зи ци је кри ла, од бра на сед мер ца).

– Об у ча ва ње груп них и ко лек тив них еле ме на та так ти ке игре:
Игра уз ин ди ви ду ал ну од бра ну „чо век на чо ве ка” (пре синг);

по зи ци о ни ра ње игра ча у на па ду и од бра ни 6:0; игра на два го ла (3 
на 3, 4 на 4 ); игра уз при ме ну основ них пра ви ла ува жа ва ју ћи усво
је ни ни во прет ход но об у ча ва них еле ме на та.

Препорученисадржаји
– Об у ча ва ње  еле ме на та тех ни ке и так ти ке игра ча са лоп том: 

во ђе ње лоп те: ве жбе во ђе ња са ра дом но гу (кроз но ге, по
ред и ис пред те ла ); 
во ђе ње две лоп те; 
до да ва ње лоп те: до да ва ње „ду гим за ма хом”– че о ни за лет; 
до да ва ње лоп те из ве де ним на чи ни ма; до да ва ња са из ме ном 
ме ста
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хва та ње лоп те: хва та ње јед ном ру ком
шу ти ра ње: боч ни шут са от кло ном, шу ти ра ње пи вот ме на, 
шут са крил не по зи ци је
фин ти ра ње: јед но стру ка фин та у „сла би ју стра ну”.

– Об у ча ва ње груп них и ко лек тив них еле ме на та так ти ке игре:
из во ђе ње сло бод ног удар ца; 
укр шта ња игра ча у фа зи на па да, игра 5:1 и  5+1

4. Плес и рит ми ка;

Обавезнисадржаји
Пла ни ра ти ве жбе ко је је нео п ход но по но ви ти из про гра ма мла

ђих раз ре да (до ко рак, га лоп, де чи ји по ско ци, пол кин ко рак...).  Да ти 
мо гућ ност уче ни ку или гру пи уче ни ка да иза бе ре му зи ку и осми сли 
рит мич ку ве жбу на осно ву усво је них еле ме на та. Са ви ја чом при ме
ни ти „ско ко ве кроз ви ја чу”, пре ска ка ње ви ја че га ло пом и су но жним 
по ско ци ма. Об ра ди ти пр ве две ва ри јан те на род ног ко ла „Мо ра вац”

Препорученисадржаји
Ве жбе са ви ја чом усло жи ти на из ме нич ним пре ско ци ма на ле

вој и де сној но зи и у кре та њу. Пла ни ра ти ве жбе са обру чем у ко је 
са др же окрет ња око ра зних де ло ва те ла, ко тр ља ња по тлу и про
вла че ња. Ве жбе са лоп том пре вас ход но тре ба да об у хва те ма ни пу
ла ци ју са њом, ба ца ња. Основ не ва ри јан те на род ног ко ла из кра ја у 
ко ме се шко ла на ла зи; 

5. Пли ва ње; 

На став на те ма Пли ва ње, ре а ли зу је се у шко ла ма у ко ји ма за 
то по сто је усло ви, у окви ру ре дов не на ста ве или обавезнихфизич
кихактивностиученика. 

Шко ле ко је се опре де ле за ре а ли за ци ју про грам ских са др жа ја 
пли ва ња на објек ти ма из ван шко ле, ове ча со ве ор га ни зу ју у окви ру 
оба ве зних фи зич ких ак тив но сти уче ни ка.

Уко ли ко не по сто ји мо гућ ност ре а ли за ци је на ста ве пли ва ња у 
овом раз ре ду, број ча со ва на ме њен овој на став ној те ми рас по ре ђу
је се дру гим на став ним те ма ма пред ви ђе них про гра мом.

При ли ком ре а ли за ци је са др жа ја Пли ва ња фор ми ра ти гру пе  
пли ва ча и не пли ва ча

Обавезнисадржаји
Ве жбе ди са ња, рад но гу, пло вак, одр жа ва ње у ме сту, за ве сла

ји (кра ул и леђ ни кра ул), скок на но ге и из рон,  са мо по моћ у во ди 
(окре та њем на ле ђа).

Препорученисадржаји
Пли ва ње тех ни ком кра у ла или леђ ног кра у ла;
Ро ње ње по ду жи ни.

6. Те сти ра ње и ме ре ње

Пра ће ње фи зич ког раз во ја и мо то рич ких спо соб но сти спро
во ди се на по чет ку и кра ју школ ске го ди не, из про сто ра кар ди о
ре спи ра тор не из др жљи во сти (про це на аероб ног ка па ци те та), 
те ле сног са ста ва (по себ но те ле сне ма сно ће), ми шић не сна ге, из
др жљи во сти у ми шић ној сна зи, гип ко сти и агил но сти. Мо дел кон
ти ну и ра ног пра ће ња фи зич ког раз во ја и мо то рич ких спо соб но сти 
у на ста ви физичкогиздравственогваспитања, ба те ри ја те сто ва, 
кри те ри јум ске ре фе рент не вред но сти и на чин њи хо вог ту ма че ња, 
ор га ни за ци ја и про то кол те сти ра ња као пе да го шке им пли ка ци је
де таљ но су об ја шње ни у на ве де ном при руч ни ку. 

Те сти ра ње уче ни ка мо гу ће је спро ве сти на ча со ви ма оба ве
зних фи зич ких ак тив но сти.

Оквирнибројчасовапотемамаобавезнихфизичкихактивности

1. Осно ве тим ских и спорт ских ига ра: 
Ма ли фуд бал (18); 
2. Дру ге ак тив но сти пред ви ђе не про гра мом струч ног ве ћа (36).

Дидактичко-методичкиелементи

Основ не ка рак те ри сти ке ча со ва: 
– ја сно ћа на став ног са др жа ја; 
– оп ти мал но ко ри шће ње рас по ло жи вог про сто ра, спра ва и ре

кви зи та; 

– из бор ра ци о нал них об ли ка и ме то да ра да; 
– из бор ве жби оп ти мал не обра зов не вред но сти; 
– функ ци о нал на по ве за ност свих де ло ва ча са – уну тар јед ног 

и ви ше уза стоп них ча со ва јед не на став не те ме. 
Уко ли ко на ча су исто вре ме но ве жба ју два оде ље ња, на ста ва 

се спро во ди одво је но за уче ни ке и уче ни це.
При ли ком из бо ра об ли ка ра да нео п ход но је узе ти у об зир 

про стор не усло ве ра да, број уче ни ка на ча су, број спра ва и ре кви
зи та и ди на ми ку об у ча ва ња и уве жба ва ња на став ног за дат ка. 

Из бор ди дак ти чих об ли ка ра да тре ба да бу де функ ци ји ра ци
о нал не ор га ни за ци је и ин тен зи фи ка ци је ча са, као и до сти за ња по
ста вље них ис хо да.

Праћењеиоцењивање

Ис хо ди пред ста вља ју до бру осно ву за пра ће ње и про це ну по
стиг ну ћа уче ни ка, од но сно кре и ра ње зах те ва ко ји ма се мо же утвр
ди ти да ли су уче ни ци до сти гли оно што је опи са но од ре ђе ним 
ис хо дом. Ис хо ди по ма жу на став ни ци ма у пра ће њу, при ку пља њу и 
бе ле же њу по стиг ну ћа уче ни ка. Ка ко ће у про це су вред но ва ња ис
ко ри сти ти ис хо де на став ник, сам осми шља ва у од но су на то ко ји 
се на чин пра ће ња и про це не ње му чи ни нај ра ци о нал ни јим и нај ко
ри сни јим. По ред то га, по сто ја ње ис хо да олак ша ва и из ве шта ва ње 
ро ди те ља о ра ду и на пре до ва њу уче ни ка.

У про це су оце њи ва ња по жељ но је ко ри сти ти лич ни кар тон 
уче ни ка (eвидeнциja o прoцeсу и прoдук тимa ра да уче ни ка, уз 
кoмeнтaрe и прeпoрукe) као из вор по да та ка и по ка за те ља о на пре
до ва њу уче ни ка. Пред но сти ко ри шће ња лич ног кар то на уче ни ка 
су ви ше стру ке: омо гу ћа ва кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe 
нaпрeдoвaњa, пред ста вља увид у прaћeњe рaзличитих аспе ка та 
уче ња и раз во ја, пред ста вља, по др шку у оспо со бља ва њу уче ни ка 
за са мо про це ну, пру жа пре ци зни ји увид у раз ли чи те oблaсти по
стиг ну ћа (ја ке и сла бе стра не) уче ни ка.

У ци љу са гле да ва ња и ана ли зи ра ња ефе ка та на ста ве физичког
издравственогваспитања, пре по ру чу је се да на став ник под јед на
ко, кон ти ну и ра но пра ти и  вред ну је:

– Ак тив ност и од нос уче ни ка пре ма фи зич ком и здрав стве
ном вас пи та њу ко ји об у хва та:

– ве жба ње у аде кват ној спорт ској опре ми; 
– ре дов но при су ство ва ње на ча со ви ма физичкогиздравстве

ногваспитања и обавезнимфизичкимактивностима; 
– уче ство ва ње у ван ча сов ним и ван школ ским ак тив но сти ма 

и др. 
– При каз јед ног од усво је них ком плек са оп ште при прем них 

ве жби (ве жби об ли ко ва ња),
– До стиг нут ни во по стиг ну ћа мо то рич ких зна ња, уме ња и на

ви ка (на пре дак у уса вр ша ва њу тех ни ке):
Атлетика:
При каз тех ни ке сприн тер ског и ис трај ног тр ча ња; при каз тех

ни ке, ско ка увис пре ко рач на тех ни ка (ма ка зе); 
Сприн тер ско тр ча ње 30–50 m на вре ме, ба ца ње лоп ти це до 

200 gr у даљ. Ис трај но тр ча ње у тра ја њу од 6 ми ну та.
Тр ча ње школ ског кро са.
Спортскагимнастика:
Ве жбе на тлу: ко лут у на пред, ко лут у на зад, став о ша ка ма уз 

по моћ, мост из ле жа ња, став на пле ћи ма „све ћа”;
Пре скок: раз но шка уз по моћ;
Ве жбе у упо ру: 
– па ра лел ни раз бој: на скок у упор са по ви ше ња (швед ска клу

па, сан дук, сто ли ца...), пред њи хом сед раз но жно, при но жи ти јед
ном и са скок,

– ни ско вра ти ло: упор од ско ком, из др жај, са скок у по чет ни 
по ло жај;

Ве жбе у ви су (вра ти ло/кру го ви): њих и са скок пред њи хом.
Пе ња ња: при каз тех ни ке пе ња ња уз шип ку и ко но пац.
Рукомет:
Кон тро ла лоп те у ме сту и кре та њу (во ђе ње);
Во ђе ње лоп те пра во ли ниј ски са про ме ном прав ца кре та ња 

(ле вом и де сном ру ком);
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Хва та и до да је лоп ту у ви си ни гла ве и ра ме на;
Шу ти ра јед ном тех ни ком;
Малифудбал:
До да ва ње уну тра шњом стра ном сто па ла и при ма ње лоп те ђо

ном и уну тра шњом стра ном сто па ла;
Во ђе ње и шут на гол јед ном тех ни ком;
До да ва ње, при ма ње лоп те у и шут на гол у кре та њу.
Плесиритмика:
За ма си, кру же ња, тр ча ња, по ско ци и ско ко ви без ре кви зи та. 

По ско ци и ско ко ви кроз ви ја чу. 
На род но „Мо ра вац” ко ло уз му зи ку (пр ва и дру га ва ри јан та).
Пливање:
Кон тро ли ше и одр жа ва те ло у во ди.
Са мо по моћ у во ди.
Ин ди ви ду ал ни на пре дак мо то рич ких спо соб но сти сва ког 

уче ни ка про це њу је се у од но су на прет ход но про ве ре но ста ње. 
При ли ком оце њи ва ња нео п ход но је узе ти у об зир спо соб но сти 
уче ни ка, сте пен спрет но сти  и уме шно сти. Уко ли ко уче ник не ма 
раз ви је не по себ не спо соб но сти, при ли ком оце њи ва ња узи ма се 
у об зир ин ди ви ду ал ни на пре дак ње гов ин ди ви ду ал ни на пре дак у 
од но су на прет ход на до стиг ну ћа и мо гућ но сти као и ан га жо ва ње 
уче ни ка у на став ном про це су.

Код уче ни ка осло бо ђе них од прак тич ног де ла на ста ве, на
став ник пра ти и вред ну је:

 – ни во оства ре но сти ис хо да из обла сти Фи зич ка и здрав стве
на кул ту ра;

– уче шће у ор га ни за ци ји ван на став них ак тив но сти.

Педагошкадокументација

– Днев ник ра да за фи зич ко и здрав стве но вас пи та ње;
– Пла но ви ра да фи зич ког и здрав стве ног вас пи та ња и оба ве

зних фи зич ких ак тив но сти уче ни ка: план ра да струч ног ве ћа, го
ди шњи план (по те ма ма са бро јем ча со ва), ме сеч ни опе ра тив ни 
план, план ван ча сов них и ван школ ских ак тив но сти и пра ће ње њи
хо ве ре а ли за ци је.

– Пи са не при пре ме: фор му и из глед при пре ме са чи ња ва сам 
на став ник ува жа ва ју ћи: вре мен ску ар ти ку ла ци ју оства ри ва ња, циљ 
ча са, ис хо де ко ји се ре а ли зу ју, кон зи стент ну ди дак тич ку струк ту ру 
ча со ва, за па жа ња на кон ча са; 

– Рад ни кар тон: на став ник во ди за сва ког уче ни ка. Рад ни кар
тон са др жи: по дат ке о ста њу фи зич ких спо соб но сти са те сти ра ња, 
оспо со бље но сти у ве шти на ма на по ме не о спе ци фич но сти ма уче
ни ка и оста ле по дат ке нео п ход не на став ни ку.

Пе да го шку до ку мен та ци ју на став ник са чи ња ва у пи са ној, а 
по мо гућ но сти и елек трон ској фор ми.
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