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Основна школа "Ђура Јакшић“ у Ковину је установа која обавља делатност основног образовања и васпитања, ради остваривања права 
грађана у тој области, у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима, колективним уговорима, 
Статутом школе и другим општим актима Школе. 
  
Школски програм се доноси на основу плана и програма и његовом реализацијом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и 
стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице. 
 
Израда Школског програма ослања се на Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник“ 27/2018 (II) - други закон, 
10/2019), Закон о основном образовању и васпитању  („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019), важећа 
подзаконска акта, Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине и 
Школски развојни план.  
 
 

 

 

Континуирано  унапређивање  квалитета  наставног  процеса  и  учења  ради  развијања  компетенција  ученика  и наставника, 

потребних за сналажење и активно учешће у савременом друштву, у подстицајном и безбедном окружењу. 

 
 

 

План и програм наставе и учења обавезних предмета по разредима се реализује по следећим важећим документима 

 
 

1. разред Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 
разред основног образовања и васпитања 
 
* примењује се на ученике који су уписали први разред 
основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. 
године. 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 
15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020. 

 

2. разред Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 
разред основног образовања и васпитања 
 
* примењује се на ученике који су уписали први разред основног 
образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. године. 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 
15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020. 

Правилник о програму наставе и учења за други разред 
основног образовања и васпитања 
 
* у примени од школске 2021/2022. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и 
5/2021. 

 

1 УВОД 

2 ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

3 ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
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3. разред Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 
разред основног образовања и васпитања 
* примењује се на ученике који су уписали први разред основног 
образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године. 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 
15/2018, 18/2018, 1/2019 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред 
основног образовања и васпитања 
* у примени од школске 2020/2021. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020 u 6/2020. 

 

4. разред Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 
разред основног образовања и васпитања 
* примењује се на ученике који су уписали први разред основног 
образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године. 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 
15/2018, 18/2018, 1/2019 

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред 
основног образовања и васпитања 
* примењује се почев од школске 2021/2022. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 11/2019 и 6/2020. 

 

5. разред Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 
за пети и шести разред основног образовања и васпитања 
* примењује се од школске 2020/2021. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 
3/2019, 3/2020 и 6/2020. 

 
 

6. разред Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 
за пети и шести разред основног образовања и васпитања 
* примењује се од школске 2020/2021. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 
3/2019, 3/2020 и 6/2020. 

 

 
 

7. 
разред 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред 
основног образовања и васпитања 
* примењује  се почев од школске 2020/2021. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС - Просветни гласник", бр. 18/2018 од 
17.12.2018. године, ступио је на снагу 25.12.2018, 
а примењиваће се почев од школске 2020/2021. 
године 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног 
образовања и васпитања 
* примењује се почев од школске 2021/2022. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 
РС - Просветни гласник", 
бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020 и 5/2021. 

 

8. 
разред 

Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред 
основног образовања и васпитања 
*примењује се почев од школске 2021/2022. године 
 
 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", бр. 18/2018 од 17.12.2018. 
године, ступио је на снагу 25.12.2018, а 
примењиваће се почев почев од школске 
2021/2022. године, у делу који се односи на план 
наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања. 

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања 
*примењује се почев од школске 2021/2022. године 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС 
- Просветни гласник", 
бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020 и 5/2021. 
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Ученици првог и четвртог разреда се анкетом опредељују за изборне програме Верска настава и Грађанско васпитање. Изборне 

предмете у другом и слободне наставне активности у четвртом разреду ученици бирају анкетом. У анкети се нуди листа изборних 

предмета и слободних активности датих у табели. 
 
 
 

Изборни програми Разред 

Верска настава I-VIII 

Грађанско васпитање I-VIII 

Немачки језик – други страни језик I-VIII 

Изборни предмети/ Слободне наставне активности  

Чувари природе II-IV, V-VIII 

Цртање, сликање, вајање V-VIII 

Хор и оркестар V-VIII 

Свакодневни живот у прошлости V-VIII 

Изборни предмет/изборни програм Матерњи 
језик/говор са елементима националне културе 

 

Румунски језик I-VIII 

Мађарски језик I-VIII 
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У наредне четири године биће реализована пројектна настава. Циљ пројектне наставе је развијање општих међупредметних  

компетенција уз употребу информационо комуникационих технологија усмерених на достизање исхода. Ученици са наставницима 

бирају теме са предложене листе или осмишљавају нове, по свом интересовању. Планиран фонд на годишњем нивоу је 36 часова. 

 

 
 
 

ОПШТЕ  МЕЂУПРЕДМЕТНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ТЕМЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

1. Компетениција за учење 

2. Одговорно учешће у демократском друштву 

3. Естетска компетенција 

4. Комуникација 

  5. Одговоран однос према околини 

  6.Одговоран однос према здрављу 

  7. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

  8. Рад са подацима и информацијама 

  9. Решавање проблема 

  10. Сарадња 

  11. Дигитална кометенција 

 

Теме пројектне наставе 

одређиваће предметни 

наставник у складу са 

околностима и 

потребама, те са 

потребама школе, 

локалне заједнице или 

ширег окружења. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
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Циљ допунске наставе у млађим разредима је пружање подршке ученицима у учењу и савладавању наставних садржаја.  
 
 
 
ПРВИ РАЗРЕД 
 

План рада допунске наставе 
Разред: Први 
Предмет: Математика  – ДОПУНСКА НАСТАВА 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

1.  Бежбе оријентације у простору 

2.  Линија, тачка, дуж, врста линије 

3.  Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата 

4.  Задаци за вежбање у оквиру скупова 

5.  Задаци за вежбање у оквиру бројева 

6.  Задаци за вежбање у оквиру бројева 

7.  Знаци +, -, = 

8.  Сабирање и одузимање на бројевној правој 

9.  Сабирање и одузимање до 5 

10.  Бројеви прве десетице 

11.  Сабирци и збир; умањеник, умањилац и разлика; Замена места и 
здруживање сабирака 

12.  Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице 

13.  Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице 

14.  Сабирање и одузимање бројева до 20 

15.  Сабирање и одузимање бројева до 20 

16.  Писање и читање бројева до 100 

17.  Сабирање и одузимање бројева до 100 

18.  Сабирање и одузимање бројева до 100. Јединице за дужину 

 
 
Разред: Први 
Предмет: Српски језик – ДОПУНСКА НАСТАВА 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

1.  Школски прибор - разговор 

2.  Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у почетну 
наставу писања) 

3.  Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у почетну 
наставу писања) 

4.  Гласови и шчитавање слова 

5.  Писање и читање штампаних слова 

6.  Писање обрађених писаних слова 

7.  Писање слова и читање 

8.  Преписивање штампаног текста писаним словима 

9.  Писање писма Деда Мразу 

10.  Писање текстова писаним словима 

11.  Писање реченица – преписивање штампаног текста писаним словима 

12.  Стихови које си научио напамет 

6 ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ,  ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
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13.  Читање текста ,,Коза и седам јарића” 

14.  Читање обрађених текстова 

15.  Састављање и писање реченица на тему ,,Пролеће” 

16.  Читање текстова који су обрађени на часовима српског језика 

17.  Читање текстова из читанке 

18.  Преписивање текстова писаним словима 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 
 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: други 
Предмет: српски језик и математика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Читамо и пишемо штампана слова 2 

2.  Бројеви прве десетице 1 

3.  Читамо и пишемо штампана слова  

4.  Веће,мање.једнако 1 

5.  Читамо и пишемо писана слова 2 

6.  Сабирање и одузимање до 20 1 

7.  Читамо и пишемо писана слова  

8.  Сабирање и одузимање до 100 5 

9.  Састављање речи и реченица 1 

10.  Сабирање и одузимање до 100  

11.  Прочитај и препиши(писање писаним словима) 1 

12.  Сабирање и одузимање до 100  

13.  Велико слово 2 

14.  Сабирање и одузимање до 100  

15.  Штампана слова латинице 4 

16.  Сабирање и одузимање до 100  

17.  Велико слово  

18.  Римске цифре 1 

19.  Штампана слова латинице  

20.  Линија,дуж 3 

21.  Реченице по значењу 1 

22.  Линија,дуж  

23.  Именице 1 

24.  Линија,дуж  

25.  Штампана слова латинице  

26.  Обим геометријских фигура 1 

27.  Штампана слова латинице  

28.  Множење  

29.  Писана слова латинице 4 

30.  Множење 2 

31.  Писана слова латинице  

32.  Дељење 1 

33.  Писана слова латинице  
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34.  Мере за време 2 

35.  Читамо и пишемо латиницу  

36.  Мерење и мере  

 
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: ТРЕЋИ 
Предмет: Српски језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

1.  Азбука писање и читање 

2.  Абецеда читање и писање  

3.  Врсте реченица према значењу 

4.  Врсте реченица према облику 

5.  Вежбе читања 

6.  Вежбе писања ( ћирилица и латиница) 

7.  Субјекат и предикат 

8.  Именице 

9.  Глаголи 

10.  Придеви 

11.  Самостално писање (припрема за писмени задатак) 

12.  Управни говор 

13.  Велико слово 

14.  Речи које означавају време, место и начин вршења радње 

15.  Глаголска времена 

16.  Писање речце ЛИ и НЕ 

17.  Читање и писање 

18.  Понављање градива 3. разреда 

 
 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: ТРЕЋИ 
Предмет: Математика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 
 

Природни бројеви до 1000; римске цифре; мере и мерење 

Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Понављање градива  

2.  Бројеви прве хиљаде – упоређивањи и писање  

3.  Римске цифре  

4.  Кружница и круг  

5.  Угао врсте углова  

6.  Сабирање и одузимање стотина  

7.   Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја  

8.  Сабирање и одузимање десетица  
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9.  Сабирање и одузимање троцифреног броја и десетица  

10.  Сабирање и одузимање троцифрених бројева  

11.  Мерење и мере  

12.  Множење до 1000  

13.  Дељење до 1000  

14.  Праве, правоугаоник, квадрат и троугао - цртање  

15.  Обим правоугаоника, квадрата и троугла  

16.  Једначине  

17.  Неједначине  

18.  Разломци  

 
План рада додатне наставе 

 
Трећи разред 
 

1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000 23 

 - научили смо у разреду – осврт на такмичења 
- логички задаци 
- забавни задаци 
- сами састављамо задатке – научено сабирање и одузимање 
- проблемски задаци 
- загонетне приче 
- римске цифре 
- игре палидрвцима 
- анаграми и ребуси 
- математичко логичке игре 
- магични квадрати 
- приче о познатим математичарима 
- математичке игре са интернета 
- множење и дељење игре на рачунару 
- множење и дељење – сами састављамо задатке 

 
 1 
 2 
 2 
 2 
 2 
 1 
 2 
 2 
 1 
 1 
 2 
 1 
 2 
 1 
 1 

2. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ  6 

 - слагалице – пазл 
- слагалице – танграм 
- линије, праве и полуправе 
- квадрат и правоугаоник – обим 
- круг и троугао – игре шестаром 
- геометрија кроз игру – рачунар 

 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  4 

 - мерење дужи 
- мерење масе 
- мерење времена 
- мерење запремине 

 
 1 
 1 
 1 
 1 

4. ТАКМИЧЕЊА  3 

 1. Такмичења: Мислиша, Школско и Општинско такмичење  
 3 

                                           УКУПНО 36 
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План рада допунске наставе 
Разред: III  
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
(Годишњи фонд часова-36, циљеви и задаци- овладавање пређеног градива у зависности од потреба ученика и одељења.) 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  What’s this? 2 

2.  Playtime 2 

3.  This is my nose 2 

4.  He’s a hero 2 

5.  Where’s the ball? 3 

6.  Bill’s taddy 3 

7.  Are these his trousers? 2 

8.  Where’s grandma? 2 

9.  Lunchtime 3 

10.  A new friend 2 

11.  I like monkeys 3 

12.  Dinnertime 2 

13.  Tidy up 3 

14.  Action boy can run 3 

15.  Let’s play ball 2 

 Укупно: 36 

НАПОМЕНА : Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у 
овладавању предвиђеним програмским садржајима. 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: III  
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК(Годишњи фонд часова-36, циљеви и задаци- ученици ће кроз различите активности, допунити и проширити 
стечена знања са часова енглеског језика 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  What’s this? 2 

2.  Playtime 2 

3.  This is my nose 2 

4.  He’s a hero 2 

5.  Where’s the ball? 3 

6.  Bill’s taddy 3 

7.  Are these his trousers? 2 

8.  Where’s grandma? 2 

9.  Lunchtime 3 

10.  A new friend 2 

11.  I like monkeys 3 

12.  Dinnertime 2 

13.  Tidy up 3 

14.  Action boy can run 3 

15.  Let’s play ball 2 

 Укупно: 36 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

План        рада  допунске наставе 
 

Циљеви  и  задаци 
 

Идентификација ученика за додатну наставу у септембру– 
утврђивање знања које је потребно за даљи рад. У додатни рад 
могу током година да се укључе и ученици који показују 
завидно знање из математичких садржаја. ОБЛИЦИ РАДА: - 
индивидуални, - у пару, - рад помоћу наставних листића, 
припремљених задатака  Проверавамо напредовање и 
усавршавање, констатујемо који су ученици употпунили знање 
(које треба ослободити), а који да наставе и зашто, одлазак на 
школско и општинско такмичење 

 

РЕДНИ                  
БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ РЕДНИ 
БРОЈ 

НАСТАВН
Е 

ЈЕДИНИЦ
Е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКУПАН 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

I 
СКУП ПРИРОДНИХ  

БРОЈЕВА 

IX-VI 
 

1-5. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 5 

6-11. Решавање проблемских задатака 6 

11-17.. Логички и комбинаторни задаци 6 

18-21.. Проблеми тешких ситуација 4 

22-24.. Математичка рекреација 3 

   

  24 

II МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
I-VI 

25-28. Јединице за мерење 4 

   

  4 

III ПОВРШИНА 
XII-VI 

29-32. Квадрат и правоугаоник  4 

33-36. Коцка и квадар 4 

  8 

  36 
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ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Циљеви  и  задаци 
 

- Чита, пише и упоређује бројеве од 0 до милион 
- Чита и пише римске бројеве 
- Зна да сабира и одузима до милион 
- Зна да множи и дели са остатком до милион  
- Зна особине рачунских операција, приоритет операција и употребу 

заграда 
- Решава једноставне  проблем ситуације 
Решава једноставне логичко-комбинаторне проблеме 

- Разликује и именује једноставне и сложене геометријске фигуре и 
њихове елементе  

- Уме да се служи прибором за цртање 

- Зна раѕломке и примењује их у задацима 

- Решава једноставне проблем ситуације 
 

- Зна јединице за дужину  

- Зна јединице за време 

- Зна да пореди и уме да процени и мери дужине у окружењу 

- Иѕрачунава површиму квадра и коцке 

- Зна јединице за дужину и време и да рачуна са њима 

- Решава једноставне проблем ситуације 
Решава једноставне логичко-комбинаторне проблеме 
Идентификација ученика за допунску наставу у септембру– утврђивање 
знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током година да 
се укључе и ученици који из различитих разлога нису успели да савладају 
делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада 
одређено градиво. ОБЛИЦИ РАДА: - индивидуални, - индивидуализовани, 
- рад помоћу наставних листића Проверавамо напредовање и 
констатујемо који су ученици употпунили знање (које треба ослободити), 
а који да наставе и зашто 

 

Уџбеник за реализацију програма 
 

Математика за 4. разред основне школе, Анокић Петар, Вуловић Ненад, 
Кандић.М.Поповић, Клет, Београд 2014. 
Радни листови из математике за 4. разред основне школе, Анокић Петар, 
Вуловић Ненад, Кандић.М.Поповић, Клет, Београд 2014 
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РЕДНИ                  
БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ РЕДНИ 
БРОЈ 

НАСТАВН
Е 

ЈЕДИНИЦ
Е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКУПАН БРОЈ 
ЧАСОВА 

I ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ ДО 1000 
         IX-VI 

1. Декадно записивање и читање бројева до милион.  
 

1 

2. Упоређивање бројева према њиховим декадним 
записима.  

1 

3. Писање бројева римским цифрама 1 

4. Сабирање и одузимање бројева у блоку до милион 1 

5. Дељење са остатком у блоку бројева до милион 
(укључујући и усмене вежбе).  

 

1 

6. Дељење са остатком у блоку бројева до милион 
(укључујући и усмене вежбе).  

1 

7. Множење и дељење вишецифрених бројева 1 

8. Изрази.  1 

9. Коришћење заграда и њихово изостављање.  1 

   

   

  9 

II 
ГЕОМЕТРИЈСКИ 
ОБЛИЦИ И ЊИХО-
ВИ МЕЂУСОБНИ 
ОДНОСИ  

       II-VI 
 

1. Угао. Врсте углова - оштар, прав, туп 2 

2. Правоугаоник, квадрат, квадар, коцка 2 

3. Израчунавање површине квадра и коцке 2 

  6 

III МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
V-VI 

 
Милиметар и километар 

Килограм 

Литар 

1 

 
Година и век  

 

1 

 Односи између мањих и већих јединица који остају у 
оквиру блока бројева до милион 

1 

  3 

  18 
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ДОПУНСКА НАСТАВА  ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Циљеви  и  задаци 
 

- Ученик упознаје основна базична знања о именицама, 
глаголима, придевима 

- Упознаје појам и врсте реченица и главне делове 
Уочавање управног говора у тексту 

- ученик зна да преписује са ћирилице на латиницу 

- ученик примењује правописна правила 

- има читак и уредан рукопис 
зна да препише текст са задатим задатком 

- ученик правилно изговора речи, исказе, реченице, 
пословице, краће текстове 

праилно интонира различите реченице 

- Увођење ученика у свет књижевности и осталих књижевних 
текстова 

Стицање знања,  умења и навика који ће допринети развоју не 
само књижевне већ и опште културе на којој се темељи укупно 

образовање 
Идентификација ученика за допунску наставу у септембру– 
утврђивање знања које је потребно за даљи рад. У допунски 
рад могу током година да се укључе и ученици који из 
различитих разлога нису успели да савладају делове градива. 
Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада 
одређено градиво. ОБЛИЦИ РАДА: - индивидуални, - 
индивидуализовани, - рад помоћу наставних листића 
Проверавамо напредовање и констатујемо који су ученици 
употпунили знање (које треба ослободити), а који да наставе и 
зашто 

 

Уџбеник за реализацију програма 
 

Жежељ Ралић Р, Читанка за трећи разред-Река речи+ЦД, Клет, 
Београд 2016., Жежељ Ралић Р, О језику, Клет, Београд 2016. 

РЕДНИ                  
БРОЈ 
ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ РЕДНИ 
БРОЈ 

НАСТАВН
Е 

ЈЕДИНИЦ
Е 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКУПАН 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

I ГРАМАТИКА 1,2. 
Врсте речи 

 

2 

3,4. 
Служба речи у реченици 

 

2 

5,6. 
Врсте реченица 

 

4 

7,8. 
Управни говор 

4 
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  8 

II ПРАВОПИС 9,10. 
Преписивање текста са ћирилице на латиницу 

2 

11,12,13. 
Увежбавање читког и уредног рукописа, уз примену 
правописних правила 

3 

14,15. Преписивање текста са датим задатком 2 

   

  7 

III ОРТОЕПИЈА 16. 
Увежбавање правилног изговора речи, исказа, 
реченица, пословица, краћих текстова 

1 

17. 
Интонационо подешавање гласа у изговору 
појединих реченица (обавештајне, упитне, узвичне 
и заповедне) или неких њихових делова 
(реченични акценат) 

1 

18. Увежбавање подешавања реда речи према 
комуникативним потребама у контексту 

1 

  3 

  18 

 
 
 
 
 
ПЕТИ РАЗРЕД 
 

План рада додатне наставе 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

  
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

 

Број часова 
по наставној 

јединици 

1. Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика 1 

2. Проста реченица – проширивање просте реченице 1 

3. Појам променљивости и непроменљивости речи 1 

4. Промена именица – деклинација; појам падежа 1 

5. Падежи – зависни и независни падежи; значења падежа 1 

6. Променљиве врсте речи: именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи; 
служба у реченици 

1 

7. Глаголски облици – значења и творба; Лични и нелични глаголски облици 1 

8. Непроменљиве врсте речи; служба у реченици 1 

9. Акценат у реченици 1 
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План рада допунске наставе 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
 

  
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

Број часова 
по наставној 

јединици 

1. Проста реченица - главни и зависни реченични чланови  1 

2. Појам променљивости и непроменљивости речи 1 

3. Промена именица – деклинација; појам падежа 1 

4. Падежи – зависни и независни падежи 1 

5. Променљиве врсте речи: именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи 1 

6. Глаголски облици 1 

7. Правопис: Тачка, запета; три тачке; цртица 1 

8. Правопис: Писање речце не уз именице, придеве и глаголе 1 

9. Изражајно читање обрађених књижевних текстова 1 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Present tenses 1 

2.  Past tenses 2 

3.  Future tenses 2 

4.  Passive voice 2 

5.  Nouns 1 

6.  Adjectives,Adverbs 2 

7.  Exercises,tests 2 

 
 

План рада допунске наставе 
Разред: V 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Introduction (introducing,saying hello) 2 

2.  My life (pesent simple) 2 

3.  Аnimals (present continuous) 2 

4.  Holidays (past simple) 2 

5.  Food (likes,dislikes,countable,uncountable nouns) 2 

6.  The world  1 

7.  Entertainment 1 
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МАТЕМАТИКА (додатни рад) – 5. разред 

 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 5. разред 

Наставна тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, 
облици 

Средства Евалуац
ија и 

самоева
луација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Гаусова метода решавања 
задатака 

 Математичке реконструкције 

 Решавање једначина 

 Задаци са заградама 

 Дистрибутивност  

 Узастопни бројеви  

 Сложенији проблемски 
задаци 

 Задаци са заменом бројева 

 Разговор о похађању додатне наставе, 
циљевима и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални испит знања... 

 Израчунати збир првих n природних 
бројева. 

  Решавати задатке рачунских операција у 
којима недостају одређене замене(задаци 
са звездицама, математички ребуси). 

 Решавати једноставније линеарне једначине 
са једном непознатом заданом алгебарски, 
преко дефиниција. 

 Проблемске задатке решавати свођењем на 
линеарну једначину (Декартова метода) 

 Научити применити дистрибутивност  и у 
тежим задацима у којима се заједнички 
фактор појављује као непозната величина. 

 Примењивати дистрибутивност у 
једначинама. 

 Сложеније проблемске задатке који би се 
могли решавати помоћу ј-на сводити на 
алгебарски запис са једном непознатом по 
принципу ваге у равнотежи. 

 Одређивати бројеве ако су делови броја 
непознати симболи. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна 
настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивн
а метода 

Ситуациона 

Радионичарс
ка 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски 
алати (geogebra, 
sketchpad) 

посматр
ање 
праћењ
е 
ангажов
ања 
ученика 
писмен
о 
испитив
ање 
усмено 
испитив
ање 
белешк
е 
задово
љство 
ученика 
на часу 
домаћи 
задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 5. разред 

Наставна тема: ДЕЉИВОСТ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Својства дељивости 
 

 Дељивост са 7,11,13 и 19 
 

 Дељење са остатком 
 

 Прости и сложени 
бројеви 

 

 Заједнички садржалац и 
делилац 

 
 

 Решавати задатке у којима 
се могу применити својства 
дељивости збира, разлике, 
производа и количника. 

 Научити правила 
дељивости 
са4,6,8,12,15,18,25... 

 Упознати правила 
дељивости са наведеним 
бројевима. 

 Решавати задатке са 
остатком при дељењу. 

 Упознати Ератостеново 
сито, решавати сложеније 
задатке у којима је 
укључено растављање 
сложених бројева на просте 
чиниоце. 

 Решавати сложеније 
задатке са заједничким 
садржалцем и делиоцем 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 5. разред 

Наставна тема: СКУПОВИ (скупови тачака у равни) 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Основно о скуповима 
 

 Пребројавање 
елемената скупа 

 

 Скупови тачака у равни  
 

 Опсег и површина 
геометријских ликова 

 

 Симетрала дужи 

 Усвојити кључне појмове: појам скупа, 
означавање скупа, елементи скупа, 
подскуп скупа, једнакост скупова. 

 Упознати основне операције са 
скуповима: разлика,пресек,унија 

 скупова 

 Задатке из подручја пребројавања 
решавати преко скупова (али и 
оставити могућност ученику да користи 
и „свој” начин решавања задатака уз 
образложење). 

 Решавати задатке у којима се 
пребројава број дужина, троугла, 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна 
настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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квадрата, правоугаоника... Одредити 
пресек скупова тачака. 

 Решавати сложеније задатке у којима 
треба одредити опсег и површину 
заданих ликова. Посебну пажњу 
посветити мерним јединицама и појму 
површине. 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 5. разред 

Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Школско такмичење 
 

 Општинско такмичење 
 

 Окружно такмичење 
 

 Републичко такмичење 

 Задатке са такмичења 
бирати по темама које се 
обрађују или их груписати по 
подручјима (рачунски 
задаци, геометријски 
задаци, дељивост, 
главоломке...) 

 

 Може се посебно истакнути 
да је одређени задатак био 
на такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 5. разред 

Наставна тема: ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Dirchletov принцип 
 

 Магични квадрат 
 

 Комбинаторика 
 

 Задаци који се решавају 
цртањем 

 

 Игре са заменама 

 

 Решавање задатака 
логичког типа на различите 
начине ради подстицања 
ученикове креативности и 
потенцијала. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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 МАТЕМАТИКА (допунска настава) – 5. разред 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: СКУПОВИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Скуп, елементи, 
подскуп 

 Венов дијаграм 

 Скуповне операције 
(унија, пресек, разлика) 

 Разговор о похађању 
допунске наставе, циљевима 
и задацима 

 Поновити како се скупови 
формирају и графички 
приказују 

 Користити се дијаграмима и 
табелама 

 Уочити законитости помоћу 
Веновог дијаграма 

 Изводити скуповне 
операције и правилно 
употребљавати ознаке 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: СКУПОВИ ТАЧАКА 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Геометријске 
фигуре као 
скупови тачака 

 Кружница (кружна 
линија), круг 

 Кружница и права, 
тангенте 

 Поновити и допунити стечена знања о 
геометријским фигурама(права,  дуж, 
полуправа, раван, кружница и круг, 
полураван, простор итд.) 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: УГАО 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Угао, централни угао, 
кружни лук и тетива 

 Врсте углова и 
упоређивање углова 

 Мерење, сабирање и 
одузимање углова 

 Комплементни и 
суплементни углови 

 Углови са паралелним 
крацима 

 Поновити појам угла и врсте 
углова 
 

 Обновити сабирање углова и 
рачунски и графички 

 
 

 Овладати појмовима 
комплементних и 
суплементних углова 
 

 Обновити цртање паралелних 
прави 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Појам природног броја, 
делиоци и садржаоци 
природних бројева 
 

 Дељивост декадним 
јединицама 

 

 Дељивост 2, 5, 4, 3 и 9 

 Упознати дељивост 
природних бројева и 
основна правила дељивости 

 Обновити дељење декадним 
јединица као и природним 
бројевима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: РАЗЛОМЦИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Појам разломка 

 Проширивање 
разломака 

 Скраћивање разломака 

 Упоређивање разломка 

 Децимални запис 
разломка 

 Превођење 
децималног записа у 
разломак и обрнуто 

 Придруживање 
разломака на бројевној 
полуправи 

 Основне рачунске 
операције са 
разломцима 

 Изрази са разломцима 

 Једначине са 
разломцима 

 Неједначине са 
разломцима 

 Аритметичка средина 

 Размера и њена 
примена 

 Линијска размера 

 Бројевна размера 
 

 Поновити појам разломака 

 Запис разломка 

 Проширивање и 
скраћивање разломака 

 Како се разломци упоређују 

 Како се разломци преводе 
у децимални облик и 
обрнуто 

 Довољно увежбати основне 
рачунске операције са 
разломцима 

 Саставити и рачунати мање 
компликоване бројевне 
изразе 

 Решити једноставније 
једначине и неједначине са 
разломцима 

 Израчунати аритметичу 
средину 

 Оспособити ученике за 
коришћење размере у 
пракси  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 5. разред 

Наставна тема: ОСНА СИМЕТРИЈА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Осна симетрија у равни 

 Симетричне тачке 

 Симетричност двеју 
фигура у односу на 
праву 

 Оса-симетрије фигуре 

 Симетрала угла и дужи 

 

 Упознати осну симетрију и 
њена својства 

 Извести конструкцију 
симерале дужи, симетрале 
угла и нормале на датој 
правој кроз тачку  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Сарадња 

 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: Пети 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Увод 2 

2.  Праисторија 2 

3.  Стари век 20 

4.  УКУПНО 24 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Пети 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Увод 1 

2.  Праисторија 1 

3.  Стари век 4 

4.  УКУПНО 6 

 
 
 

План рада додатне наставе 
Разред: 5. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  микроскопирање 1 

2.  5.разред 1 

3.  УКУПНО 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: 5. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I 3 

2.  Тема II 2 

3.  Тема III 1 

4.  Тема IV 1 

5.  Тема V 2 

6.  УКУПНО 9 

 
План рада додатне наставе 

 
Разред: Пети 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Сунчев систем 1 

2.  Облик Земље и структура њене површине 1 

3.  Револуција Земље 2 

4.  Постанак и унутрашња грађа Земље 1 

5.  Литосферне плоче 1 

6.  Рељеф 1 

7.  Обликовање рељефа дејством воде и ветра 1 

8.  Време и клима 2   

9.  Климатски чиниоци и основни типови климе 1 

10.  Подземне воде и извори. Реке 2   

11.  Језера и ледници 1 

12.  Распрострањеност биљног и животињског света 1 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Пети 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Сунчев систем 1 

2.  Облик Земље и структура њене површине 1 

3.  Револуција Земље 2 

4.  Постанак и унутрашња грађа Земље 1 

5.  Литосферне плоче 1 

6.  Рељеф 1 
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7.  Обликовање рељефа дејством воде и ветра 1 

8.  Време и клима 2 

9.  Климатски чиниоци и основни типови климе 1 

10.  Подземне воде и извори. Реке 2 

11.  Језера и ледници 1 

12.  Распрострањеност биљног и животињског света 1 

 
 
 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 
 

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

  
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

 

Број часова 
по наставној 

јединици 

1. Разговор о садржајима и начину рада; евидентирање ученика 1 

2. Сложена реченица; појам предикатске реченице 1 

3. Функција речи у реченици; лични глаголски облици 1 

4. Подела гласова по звучности и месту творбе 1 

5. Гласовне промене; 
Одступања од гласовних промена 

1 

6. Глаголски облици: прости 1 

7. Глаголски облици: сложени 1 

8. Лични и нелични глаголски облици – значења и функције у реченици 1 

9. Заменице – именичке и придевске 1 

 
 

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

  
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ 

Број часова 
по наставној 

јединици 

1. Сложена реченица 1 

2. Функција речи у реченици 1 

3. Подела гласова по звучности и месту творбе 1 

4. Гласовне промене 1 

5. Глаголски облици: прости и сложени  1 

6. Лични и нелични глаголски облици – значења и функције у реченици 1 

7. Правопис: Тачка, запета; три тачке; цртица 1 

8. Писање негације и речце НЕ и речце ЛИ 1 

9. Рецитовање на примеру песме Веч 1 
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План рада додатне наставе 
 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Present tenses 1 

2.  Past tenses 2 

3.  Future tenses 2 

4.  Passive voice 2 

5.  Nouns 1 

6.  Adjectives,Adverbs 2 

7.  Exercises,tests 2 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: VI 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Introduction 1 

2.  My life (past simple) 2 

3.  The future 2 

4.  Times and places (past tenses) 2  

5.  Cities  1 

6.  Experiences 2 

7.  What’s up? 2 

 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: Шести 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Увод 2 

2.  Европа и средоземље у раном средњем веку 8 

3.  Срби и њихово окружење у раном средњем  веку 4 

4.  Европа у позном средњем веку 4 

5.  Срби и њихово окружење у позном средњем веку 10 

6.  Српске земље и њихово окружење у доба османлијских освајања 6 

7.  Нова Европа и почетак модерног доба 6 

8.  УКУПНО 40 
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План рада допунске наставе 

 
Разред: Шести 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Увод 1 

2.  Европа и средоземље у раном средњем веку 2 

3.  Срби и њихово окружење у раном средњем  веку 2 

4.  Европа у позном средњем веку 1 

5.  Срби и њихово окружење у позном средњем веку 2 

6.  Српске земље и њихово окружење у доба османлијских освајања 2 

7.  Нова Европа и почетак модерног доба 2 

8.  УКУПНО 12 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: Шести 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Географска ширина и географска дужина; часовне зоне 1 

2.  Методе за представљање рељефа на карти 1 

3.  Природно кретање становништва 1 

4.  Друштвено-економска структура становништва 1 

5.  Положај, размештај, величина и функције насеља 1 

6.  Унутрашња структура, функције и односи града са околним простором 1 

7.  Секундарни сектор 1 

8.  Терцијарни сектор 1 

9.  Величина и компактност територија државе 1 

10.  Политичко-географска карта света после Другог светског рада 2 

11.  Територијални интегритет и спорови 1 

12.  Клима, биљни и животињски свет 1 

13.  Становништво и насеља Европе 1 
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План рада допунске наставе 
Разред: Шести 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Географска ширина и географска дужина; часовне зоне 1 

2.  Методе за представљање рељефа на карти 1 

3.  Природно кретање становништва 1 

4.  Друштвено-економска структура становништва 1 

5.  Положај, размештај, величина и функције насеља 1 

6.  Унутрашња структура, функције и односи града са околним простором 1 

7.  Секундарни сектор 1 

8.  Терцијарни сектор 1 

9.  Величина и компактност територија државе 1 

10.  Политичко-географска карта света после Другог светског рада 2 

11.  Територијални интегритет и спорови 1 

12.  Клима, биљни и животињски свет 1 

13.  Становништво и насеља Европе 1 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: VI 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Решавање проблема у вези са израчунавањем брзине праволинијског 
кретања. 

 
 
 
 
 
7/Механ. крет. 

2.  Решавање проблема у вези са израчунавањем  пређеног пута. 

3.  Решавање проблема везаних за средњу брзину. 

4.  Видео запис или симулација нарачунару различитих облика међусобних 
кретања. 

5.  График зависности брзине од времена. 

6.  График зависности пређеног пута од времена. 

7.  Израчунавање апсолутне и релативне грешке код брзине. 

8.  Решавање проблема везаних за силу. 1/ Сила  

9.  Решавање проблема везаних за дужину и површину.  
 
 
5/Мерење 

10.  Решавање проблема везаних за запремину и време. 

11.  Међународни систем мере (СИ) и његово коришћење. 

12.  Решавање проблема везаних за масу и тежину. 

13.  Израчунавање апсолутне и релативне грешке код масе и тежине. 

14.  Решавање проблема везаних за густину. 2/Маса и 
густина 15.  Израчунавање апсолутне и релативне грешке код густине. 

16.  Решавање проблема везаних за притисак чврстих тела..  
3/Притисак 17.  Решавање проблема везаних за притисак течности и гасова. 

18.  Решавање проблема везаних за хидростатички притисак. 
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План рада допунске наставе 

 
Разред:  VI 
Предмет:  Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Појмови и величине којима се описује кретање: Путања, пут, време.  
 
 
 
 
7 / Кретање 

2.  Појмови и величине којима се описује кретање:брзина, правац и смер 
кретања. 

3.  Зависност  пређеног пута од времена код равномерног кретања. 

4.  Зависност пређеног пута од времена код неравномерног  кретања. 

5.  Зависност пређеног пута код равномерног и неравномерног кретања. 

6.  Средња брзина. 

7.  Пређени пут и путања. 

8.  Сила: сила Земљине теже, сила трења, еластична и пластична сила.  
 
   2/ Сила 

9.  Сила: магнетна сила и електрична сила. 

10.  Основне и изведене физичке величине.  
 
 
 4 / Мерење 

11.  Мерење дужине и површине. 

12.  Мерење запремине и времена. 

13.  Мерење дужине површине, запремине и времена. 

14.  Маса и тежина.  
3 / Маса и густина 15.  Густина чврстих тела.. 

16.  Густина течности и гасова. 

17.  Притисак чврстих тела.  
 2 / Притисак 18.  Притисак течности и гасова . Хидростатички притисак 

 
 

МАТЕМАТИКА (додатни рад) – 6. разред 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 6. разред 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Множење целих бројева 

 Рачунске операције 
(слагалица) 

 Цели бројеви (игра 
асоцијације) 

 Задаци са заменом 
бројева 

 Сложенији проблемски 
задаци 

 Разговор о похађању додатне наставе, 
циљевима и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални испит знања... 

 Мотивација за увођењем целих 
бројева ,повезивање са ситуацијама 
из стварног живота. 

 Нагласак на увежбавању практичних 
правила за рачунање 

 Решавати задатке рачунских 
операција у којима недостају 
одређене замене(задаци са 
звездицама, математички ребуси). 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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 Сложеније проблемске задатке који 
би се могли решавати помоћу ј-на 
сводити на алгебарски запис са 
једном непознатом по принципу ваге 
у равнотежи. 

 Одређивати бројеве ако су делови 
броја непознати симболи. 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 6. разред 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Претварање 
рационалних бројева 

 Приказивање 
рационалних бројева на 
бројевној правој 

 Изрази са рационалним 
бројевима 

 Једначине облика ax=b 

 Једначине (са 
пребацивањем) 

 Једначине (са 
заградама) 

 Једначине (са 
разломцима) 

 Решавање једначина са 
рационалним бројевима 

 Објаснити како децимални број 
претварамо у разломак и обрнуто. 

 Приказати негативне рационалне 
бројеве на бројевној правој. 

 Креће се од позитивних мешовитих 
бројева те се прелази на супротан 
број и извлачи закључак о 
смештању било ког негативног 
броја. 

 Подсетити се како се решавају 
линеарне једначине,онда прећи на 
једначине са заградама потом са 
разломцима. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 6. разред 

Наставна тема: ТРОУГАО И ЧЕТВОРОУГАО 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Геометријски ликови 
 

 Збир унутрашњих и 
спољних углова 

 

 Површина троугла 
(Бермудски тругао) 

 

 Површина четвороугла 
 

 Игре четвороугла 
(асоцијације) 

 Поновити геометријске ликове 

 Извести површину троугла 

 Мотивација креће од приче о 
Бермудском троуглу,акција 
планирања спашавања брода 
на том подручју,која 
подразумева да морамо знати 
и површину Бермудског тругла. 

 Помоћу програма геогебра се 
може лако извести формула за 
Бермудски троугао. 

  Такође на исти начин извести и 
формулу за површину 
четвороугла 

 Решавати задатке о четвороуглу 
помоћу игре асоцијације 

 
 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 6. разред 

Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Школско такмичење 
 

 Општинско такмичење 
 

 Окружно такмичење 
 

 Републичко такмичење 

 Задатке са такмичења бирати 
по темама које се обрађују или 
их груписати по подручјима 
(рачунски задаци, геометријски 
задаци, дељивост, 
главоломке...) 

  

 Може се посебно истакнути да 
је одређени задатак био на 
такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 6. разред 

Наставна тема: ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Dirchletov принцип 
 

 Магични квадрат 
 

 Комбинаторика 
 

 Задаци који се решавају 
цртањем 

 

 Игре са заменама 

 

 Решавање задатака 
логичког типа на различите 
начине ради подстицања 
ученикове креативности и 
потенцијала. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 

МАТЕМАТИКА (допунска настава) – 6. разред 
 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 6. разред 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Појам негативног броја 

 Цели бројеви и 
бројевна права 

 Супротни бројеви 

 Основне рачунске 
операције са целим 
бројевима 

 Једначине и 
неједначине у скупу Z 

 
 

 Разговор о похађању 
допунске наставе, циљевима 
и задацима, 

 Мотивација за увођењем 
целих бројева ,повезивање 
са ситуацијама из стварног 
живота. 

 Схватити структуру целих 
бројева 

 Појам супротног броја 
апсолутне вредности  

 Усвојити основне рачунске 
операције са целим 
бројевима 

  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 6. разред 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Претварање 
рационалних бројева 

 Приказивање 
рационалних бројева на 
бројевној правој 

 Изрази са рационалним 
бројевима 

 Једначине облика ax=b 

 Решавање једначина са 
рационалним бројевима 

 Објаснити како децимални 
број претварамо у разломак 
и обрнуто. 

 Приказати негативне 
рационалне бројеве на 
бројевној правој. 

 Усвојити основне рачунске 
операције са рационалним 
бројевима 

 Решавати једноставније 
једначине у скупу 
рационалних бројева 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
 
 
 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 6. разред 

Наставна тема: ТРОУГАО 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Троугао :однос 
страница,врсте троуглова 

 Конструкција неких 
углова (60,120,30,45,75 и 
135) 

 Подударност троуглова 

 Описана кружница 

 Уписана кружница 

 Четири значајне тачке у 
троуглу и њихова 
конструкција 

 Препознати класификацију 
троугла 

 Својства троугла 

 Обновити конструкције неких 
основних углова 

 Развити уредност и 
прецизност приликом 
конструкције 
троуглова,углова,уписане и 
описане кружнице 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 6. разред 

Наставна тема: ЧЕТВОРОУГАО 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Четвороугао: врсте 

 Паралелограм 

 Трапез 

 Основне конструкције 
 

 Препознати класификацију 
четвороугла 

 Основна својства 
четвороугла 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 6. разред 

Наставна тема: ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Појам површине 
четвороугла 

 Једнакост и површина 
фигура 

 Површина троугла 

 Површина 
паралелограма и 
трапеза 

 Површина 
паралелограма са 
нормалним 
дијагоналама 

 

 Схватити једнакост површи 
геометријских фигура 

 Правила израчунавања 
површине троугла 

 Површина паралелограма 

 Површина трапеза 

 Површина паралелограма 
са нормалним 
дијагоналама 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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План рада додатне наставе 
Разред: 6. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Микроскопирање и прављење препарата 1 

2.  6.разред 1 

3.  УКУПНО 2 

 
 

План рада допунске наставе 
Разред: 6. 
Предмет: биологија 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I 2 

2.  Тема II 2 

3.  Тема III 2 

4.  Тема IV 1 

5.  Тема V 2 

6.  УКУПНО 9 

 
 
СЕДМИ  РАЗРЕД 
 

План рада допунске наставе 
Разред: VII 
Предмет: Српски језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Независне реченице 2 часа 

2.  Врсте речи 5 часова 

3.  Глаголи 2 часа 

4.  Пасив 2 часа 

5.  Стилске фигуре 2 часа 

6.  Књижевнотеоријски појмови 1 час 

7.  Падежи 2 часа 

8.  Падежна значења 5 часова 

9.  Падежне функције 3 часа 

10.  Конгруенција 2 часа 

11.  Реченични чланови 4 часа 

12.  Синтагме 2 часа 

13.  Зависне реченице 2 часа 

14.  Гласовне промене 2 часа 

УКУПНО 
36 часова 
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План рада додатне наставе 

Разред: VII 
Предмет: Српски језик 
 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Комуникативна реченица 2 часа 

2.  Гласовне промене у промени облика речи 2 часа 

3.  Врсте речи 3 часа 

4.  Граматичке категорије променљивих речи 1 час 

5.  Састав именичке синтагме 1 час 

6.  Апозиција и апозитив 1 час 

7.  Врсте глагола 3 час 

8.  Безличне реченице 1 час 

9.  Прилошке одредбе 1 час 

10.  Реченични чланови исказани речју и синтагмом 1 час 

11.  Напоредни односи међу реченичним члановима 1 час 

12.  Независне предикатске реченице 1 час 

13.  Језик Словена у прапостојбини 1 час 

14.  Стварање старословенског језика 1 час 

15.  Старословенска писма: глагољица и ћирилица 1 час 

16.  Старословенски споменици са српског тла 1 час 

17.  Значења и употребе падежа 4 часа 

18.  Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења 3 часа 

19.  Падежна синонимија 1 час 

20.  Интерпункција у сложеној реченици 1 час 

21.  Акценат 3 часа 

22.  Конгруенција 2 часа 

 
План рада додатне наставе 

 
 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Present tenses 1 

2.  Past tenses 2 

3.  Future tenses 2 

4.  Passive voice 2 

5.  Nouns 1 

6.  Adjectives,Adverbs 2 

7.  Exercises,tests 2 
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План рада допунске наставе 
 

Разред: VII 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Introduction 1 

2.  Past and present 2 

3.  Fame and fortune 1 

4.  Health and safety 2 

5.  Heroes + Reported requests, commands and advice 2 

6.  Our environment 2 

7.  Relationships + Second conditional 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада допунске наставе 
 

Разред: VII 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Unit 1 – Past and Present 2 

2.  Unit 2 – Fame and fortune 2 

3.  Unit 3 – Health and safety 2 

4.  Unit 4 - Heroes 2 

5.  Unit 5 – Our environment 2 

6.  Unit 6 – Our relationship 2 
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МАТЕМАТИКА (додатни рад) – 7. разред 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 7 разред 

Наставна тема: ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Откривање Питагорине 
теореме 

 

 Питагорина теорема 
(увод,исказ, доказ) 

 

 Троугао, правилан 
шестоугао и 
четвороугао 

 

 Спирале другог корена 
и Питагорино стабло 

 Разговор о похађању 
додатне наставе, циљевима 
и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални 
испит знања... 

 Како је настала Питагорина 
теорема и шта она заправо 
казује? 

 Помоћу слика и формула 
показати како можемо 
применити Питагорину 
теорему на 
троугао,шестоугао и 
четвороугао 

 Приказати спиралу другог 
корена и Питагорино дрво 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 7 разред 

Наставна тема: КРУГ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Кругови у житу 

 Историја броја пи 

 Површина круга и 
чаробни број пи 

 Круг и кружница 

 Кружни исечак 

 Кружни лук 

 Кружни прстен 

 Талесова теорема 
 
 
 

 
 
 

 Увод у круг и кружницу и 
мотивација да ученици сами 
покушају да направе сличне 
''кругове у житу'' 

 Како су људи у време кад је 
математика била још у 
залету ,кад није био познат 
децимални запис бројева и 
кад су записи природних 
бројева и разломака били 
још увек непрактични 
израчунавали обим и 
површину круга. Како је 
настао број пи? 

 Откривање законитости 
периферијског и централног 
угла над истим луком као и 
Талесове теореме 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 7 разред 

Наставна тема: СЛИЧНОСТ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Талес 

 Талес против Кеопсове 
пирамиде 

 Појам сличности 

 Подела дужи на једнаке 
делове 

 Пропорционалне дужи 

 Примена сличности на 
правоугли троугао 

 Ко је био Талес? 

 По чему је познат? 

 Упознати ученике са 
начином на који је Талес 
рачунао висину пирамида, 
удаљеност брода од обале. 

 Шта сличност заправо 
значи? 

 Како се дужи могу 
поделити на једнаке 
делове? 

 Шта представља 
пропорционалност ? 

 Где се може применити 
сличност? 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 7 разред 

Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Школско такмичење 
 

 Општинско 
такмичење 

 

 Окружно такмичење 
 

 Републичко 
такмичење 

 Задатке са такмичења 
бирати по темама које се 
обрађују или их груписати 
по подручјима (рачунски 
задаци, геометријски 
задаци, дељивост, 
главоломке...) 

 

 Може се посебно 
истакнути да је одређени 
задатак био на 
такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски 
алати (geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 7 разред 

Наставна тема: ЛОГИЧКИ ЗАДАЦИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Dirchletov принцип 
 

 Магични квадрат 
 

 Комбинаторика 
 

 Задаци који се решавају 
цртањем 

 

 Игре са заменама 

 Решавање задатака 
логичког типа на различите 
начине ради подстицања 
ученикове креативности и 
потенцијала. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 

 
 
 
 
 

МАТЕМАТИКА (допунска настава) – 7. разред 
 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Квадрат рационалног 
броја 

 Основна својства 
операција са реалним 
бројевима 

 Разговор о похађању 
додатне наставе, циљевима 
и задацима 

 Схватити појам квадрата 
рационалног броја 

 Упознати скуп реалних 
бројева и операције са њима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Питагорина теорема 

 Важније примене 
Питагорине теореме 

 Конструкције тачака на 
бројевној правој 

 
 

 
 
 

 Упознати се са Питагорином 
теоремом 

 Постигнути увежбаност у 
примени Питагорине 
теореме на разне фигуре у 
којима се појавлјује 
правоугли троугао 

 Конструктивно одређивати 
тачке на бројевној правој 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Степен чији је изложилац 
природан број 

 Операције са степенима 
(степен производа, 
количника и степена) 

 Алгебарски изрази са 
полиномима(збир 
,разлика и производ) 

 Квадрат бинома 

 Разлика квадрата 

 Растављање полинома на 
чиниоце 

 Упознати појам степена и 
операције са степенима 

 Упознати степен чији је 
изложилац природан број 
и операције са таквим 
степенима 

 Изводити основне рачунске 
операције са мономима и 
полиномима  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: МНОГОУГАО 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Многоугао(појам и 
врсте) 

 Збир углова и број 
дијагонала многоугла 

 Обим и површина 
многоугла 

 Најважнија својства 
многоугла 

 Препознати најважније 
обрасце и применити их у 
одговарајућим задацима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: КРУГ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Централни и 
периферијски угао 

 Обим круга 

 Површина круга 

 Површина кружног 
исечка и прстена 

 

 Препознати најважнија 
својства круга 

 Препознати најважније 
обрасце у вези са кругом 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: НЕКЕ ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Правоугли координатни 
систем у равни 

 Пропорција 

 Практична примена 
директне и обрнуте 
пропорционалности 

 

 Упознати правоугли 
координатни систем 

 Упознати директну и 
обрниту пропорционалност 
и њену прмену 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
Предмет: Математика (допунска настава) – 7 разред 

Наставна тема: СЛИЧНОСТ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Размера дужи 

 Пропорционалне дужи 

 Талесова теорема 

 Појам сличности 
троуглова 

 Примена сличности на 
правоугли троугао 

 

 Схватити појам сличности 
троуглова 

 Применити у 
једноставнијим 
случајевима 

 Изводити једноставне 
закључке 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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План рада додатне наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Успон Европе 6 

2.  Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. века 6 

3.  Доба револуција 10 

4.  Нововековне српске државе Србија и Црна гора 10 

5.  Српски народ под страном влашћу од краја 18. до седамдесетих година 
19.века 

6 

6.  УКУПНО 38 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Успон Европе 1 

2.  Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. века 1 

3.  Доба револуција 2 

4.  Нововековне српске државе Србија и Црна гора 2 

5.  Српски народ под страном влашћу од краја 18. до седамдесетих година 
19.века 

1 

6.  УКУПНО 7 

 
 
 

План рада допунске наставе 
Разред: VII 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Сила као узрок промене брзине тела; појам убрзања.   
 
 
6/Сила и 
кретање 

2.  Други Њутнов закон  

3.  Равномерно променљиво праволинијско кретање (РППК); интензитет, правац и 
смер брзине и убрзања. 

4.  Зависност брзине од времена код РППК  

5.  Зависност пута од времена при РППК.  

6.  Трећи Њутнов закон   

7.  Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед.  
 8.  Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и наниже. 
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9.  Силе трења и силе отпора средине и утицај силе трења и силе отпора средине на 
кретање   

3/Сила теже и 
трење 

10.  Деловање две силе на тело дуж истог правца    
3/Равнотежа 
тела 

11.  Равнотежа полуге и њена примена  

12.  Сила потиска у течностима и у гасу; Архимедов закон.  

13.  Рад силе теже и силе трења.  

14.  Механичака енергија; кинетичка енергија тела и гравитациона потенцијална 
енергија тела. 

 
3/Рад, енергија 
и снага 15.  Закон о одржању механичке енергије. 

16.  Снага и коефицијент корисног дејства. 

17.  Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре.   
2/Топлотне 
појаве 

18.  Количина топлоте.  Топлотна равнотежа.  

 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: VII 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Решавање проблема кретања тела с константним убрзањем.   
 
 
7/Сила и крет. 

2.  Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања  и  
њихова примена. 

3.  Равномерно променљиво кретање-средња брзина 

4.  Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања  и  
њихова примена. 

5.  Израчунавање  пута код равномерно убрзаног кретања када је дат график 
брзине 

6.  Решавање  задатака са општинских такмичења. 

7.  Решавање задатака са општинских такмичења 

8.  Кретање тела у гравитационом пољу-сложени задаци. 8/Сила теже 
И трење 9.  Примери за примену Њутнових закона динамике. 

10.  Тела на стрмој равни. 

11.  Решавање проблема везаних за слагање и разлагање сила. 

12.  Анализа задатака са општинског такмичења. 

13.  Принцип рада простих машина. 

14.  Сила трења и коефицијент  трења-сложени задаци. 

15.  Видео запис или симулација на рачунару различитих облика механичког 
кретања под дејством силе теже 

16.  Равнотежа и просте машине-сложени задаци. 1/Равнот. тел. 

17.  Решавање проблема везаних за рад,енергију тела и законе кретања 2/Рад, енергија 
И снага 18.  Решавање тестова-сложени зад.  
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План рада додатне наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Природногеографске одлике Азије 1 

2.  Индија 1 

3.  Средња Азија: природногеографске и друштвеноекономске одлике 2 

4.  Кина и Јапан 2 

5.  Африка: друштвеноекономске одлике 2 

6.  Северна Африка: природногеографске и друштвеноекономске одлике 1 

7.  Западна Африка: природногеографске и друштвеноекономске одлике 2 

8.  Северна Америка: природногеографске одлике 2 

9.  Средња Америка: географске одлике 1 

10.  Јужна Америка: природногеографске одлике 2 

11.  Бразил 2 

12.  Аустралија: друштвеноекономске одлике 2 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Природногеографске одлике Азије 1 

2.  Индија 1 

3.  Средња Азија: природногеографске и друштвеноекономске одлике 2 

4.  Кина и Јапан 2 

5.  Африка: друштвеноекономске одлике 2 

6.  Северна Африка: природногеографске и друштвеноекономске одлике 1 

7.  Западна Африка: природногеографске и друштвеноекономске одлике 2 

8.  Северна Америка: природногеографске одлике 2 

9.  Средња Америка: географске одлике 1 

10.  Јужна Америка: природногеографске одлике 2 

11.  Бразил 2 

12.  Аустралија: друштвеноекономске одлике 2 
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План рада додатне наставе 

 
Разред: 7. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I 2 

2.  Тема II 8 

3.  Тема III 2 

4.  Тестови и вежбе 5 

5.  УКУПНО 17 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: 7. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I 1 

2.  Тема II 6 

3.  Тема III 2 

4.  УКУПНО 9 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Хемија 
 

 НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Хемија и њен 
значај  

1. Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу. 
Мерења у хемији 

1 

2.  Структура 
супстанце  

6. Грађа атома 
7. Структура електронског омотача 
8. Структура електронског омотача 
9. Периодни систем елемената 
10. Типови хемијских веза 
11. Хемијске формуле 
12. Релативна атомска и молекулска маса 
13. Израчунавања на основу релација количина супстанце, 
маса супстанце и бројност честица 
14. Авогадров број 

12 
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15. Израчунавања на основу хемијских формула – 
израчунавање масеног елементарног процентног састава 
једињења 
16. Израчунавања на основу хемијских формула  
17. Израчунавања у хемији 
18. Израчунавања у хемији 

3.  Хомогене 
смеше или 
раствори  

19. Раствори – својства раствора 
20. Процентни састав раствора 
21. Процентни састав смеша 
22. Колоидни раствори – растварање желатина (сол и гел 
стање) 
23. Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку 
разблаживања раствора 
24. Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку 
мешања раствора различитог садржаја 
25. Раствори – рачунски задаци 
26. Раствори – припремање раствора одређене 
концентрације разблаживањем и концентровањем  

8 

4.  Хемијске 
реакције и 
израчунавања 
на основу 
хемијских 
једначина 

27. Основни типови хемијских реакција 
28. Анализа и синтеза 
29. Закон сталних односа маса – састављање формула на 
основу односа маса 
30. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу 
односа количине, масе и броја честица учесника у хемијској 
реакцији 
31. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу 
односа количине, масе и броја честица учесника у хемијској 
реакцији 
32. Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу 
односа количине, масе и броја честица учесника у хемијској 
реакцији 
33. Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама 
супстанци: егзотермне и ендотермне реакције 
34. Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама 
супстанци: егзотермне и ендотермне реакције 
35. Хемија на интернету 
36. Хемијски часописи 

11 
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План рада допунске наставе 
 

Разред: Седми 
Предмет: Хемија 
 

 НАСТАВНЕ ТЕМА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број часова по 
наставној теми 

1.   Хемија и њен 
значај 

1. Предмет изучавања хемије 
2. Хемијско посуђе и прибор. Мере опреза и мерења у 
хемији 

2 

2.  Основни хемијски 
појмови 

3. Физичка и хемијска својства супстанци 

4. Физичке и хемијске промене супстанци 

5. Методе раздвајања смеша 
6. Методе раздвајања смеша 

4 

3.  Структура 
супстанце  

7. Грађа атома 

8. Грађа атома 

9. Структура електронског омотача 

10. Структура електронског омотача 

11. Периодни систем елемената 

12. Периодни систем елемената и врсте елемената 

13. Релативна атомска маса 

14. Ковалентна и јонска веза 

15. Ковалентна и јонска веза 

16. Хемијске формуле 

17. Релативна молекулска маса 
18. Својства једињења са јонском и ковалентном везом 

12 

4.  Хомогене смеше 
или раствори 

19. Раствори – својства раствора 

20. Растворљивост супстанци у води 

21. Процентни састав раствора 

22. Процентни састав раствора 

23. Процентни састав раствора 
24. Својства воде. Природне воде 

6 

5.  Хемијске реакције 
и израчунавања на 
основу хемијских 
једначина 

25. Основни типови хемијских реакција 

26. Анализа и синтеза 

27. Хемијске једначине 

28. Хемијске једначине 

29. Закон сталних односа маса 

30. Закон сталних односа маса 

31. Мол. Моларна маса 

32. Мол. Моларна маса 

33. Мол. Моларна маса 

34.  Израчунавања на основу хемијских једначина 

35. Израчунавања на основу хемијских једначина 
36. Израчунавања на основу хемијских једначина 

12 
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ОСМИ РАЗРЕД  
 
 

План рада додатне наставе 
 
Разред: VIII 
Предмет: Српски језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Српски језик међу другим словенским језицима 2 часа 

2.  Дијалекти српског језика 2 часа 

3.  Народни језик (језик као скуп дијалеката) и књижевни језик 1 час 

4.  Појам нормирања 1 час 

5.  Развој српског књижевног језика 1 час 

6.  Вукова реформа језика 1 час 

7.  Главне особине писаних стилова јавне комуникације 3 час 

8.  Језици националних мањина 1 час 

9.  Синтагме – придевске, прилошке, глаголске 1 час 

10.  Основне функције и значења глаголских облика 3 часа 

11.  Употреба глаголских облика у приповедању. 1 час 

12.  Грађење речи – обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем 1 час 

13.  Гласовне промене у вези са грађењем речи 2 часа 

14.  Правопис 1 час 

15.  Зависне предикатске реченице 4 часа 

16.  Интерпункција у вези са зависним реченицама 1 час 

17.  Напоредни односи међу зависним реченицама 1 час 

18.  Акценатска норма 3 часа 

19.  Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-
падежном конструкцијом 

2 часа 

20.  Једнозначне и вишезначне речи 1 час 

21.  Прилагођено писање имена из страних језика 1 час 

22.  Конгруенција 2 часа 

                                                                                                                          УКУПНО 36 ЧАСОВА 
 

 
План рада допунске наставе 

Разред: VIII 
Предмет: Српски језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Развој књижевног језика 3 часа 

2.  Вукова реформа 2 часа 

3.  Грађење речи 4 часа 

4.  Напоредни односи 2 часа 

5.  Стилске фигуре 2 часа 

6.  Књижевнотеоријски појмови 1 час 

7.  Падежи 1 час 
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8.  Глаголски облици 3 часа 

9.  Значења глаголских облика 3 часа 

10.  Акценат 2 часа 

11.  Реченични чланови 3 часа 

12.  Синтагме 3 часа 

13.  Зависне реченице 5 часова 

14.  Гласовне промене 2 часа 

УКУПНО 
36 
часова 

 
 

 
План рада додатне наставе 

 
Разред: осми 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Present tenses 1 

2.  Past tenses 2 

3.  Future tenses 2 

4.  Passive voice 2 

5.  Nouns 1 

6.  Adjectives,Adverbs 2 

7.  Exercises,tests 2 

 
 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: осми 
Предмет: Енглески језик 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Introduction 1 

2.  Problems 2 

3.  The Future 2 

4.  Risks 1 

5.  Can I ask? 2 

6.  Buying and selling 2 

7.  Protest 2 

8.    
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МАТЕМАТИКА (додатни рад) – 8. разред 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика са 
програмом 

 Еквивалентност 
линеарних једначина 

 Решавање сложенијих 
линеарних једначина  

 Еквивалентност 
неједначина 

 Решавање сложенијих 
неједначина 

 

 Разговор о похађању 
додатне наставе, циљевима 
и задацима, могућностима 
такмичења, иницијални 
испит знања... 

  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Једначина правца 
 

 Нацртај правце и откриј 
пословицу 

 

 Линеарна функција у 
мултимедијалној 
учионици 

 
 

 
 
 

 Проширити и продубити 
знање о функцијама 
упознавањем линеарне 
функције и њених својстава  

 Увежбати цртање линеарних 
функција у координантном 
систему и од склопљених 
слова саставити мисао. 

 У мултимедијалној учионици 
на рачунарима у програму 
геогебра провежбати 
линеарну функцију. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 
Свеска 
Текстови 
Фломастери 
Панои 
Постери 
Математички 
часописи 
Пројектор 
Геометријски 
прибор 
Разни модели 
Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Геометријска тела 
увод 

 Жичани модели 
геометријских тела 

 Квадар-историја 

 Квадар и коцка 

 Платонова тела 

 Тетраедар  

 Хексаедар 

 Октаедар 

 Додекаедар 

 Икосаедар 

 Ојлерова формула 

 Почети од појма 
лика,површине и обимаа 
наставити са трећом 
димензијом појма тела... 

 Од жице направити моделе 
геометријских тела 

 Поновити називе везане за 
квадар 

 Објаснити шта су Платонова 
тела и зашто се тако зову 

 Од картона направити и 
представити сва платонова 
тела појединачно 

 Објаснити Ојлерову формулу и 
ставити на пано у 
математичкој учионици 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 
часописи 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 

 
 
 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ЗАДАЦИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Школско 
такмичење 

 

 Општинско 
такмичење 

 

 Окружно 
такмичење 

 

 Републичко 
такмичење 

 Задатке са такмичења бирати по 
темама које се обрађују или их 
груписати по подручјима 
(рачунски задаци, геометријски 
задаци, дељивост, главоломке...) 

 

 Може се посебно истакнути да је 
одређени задатак био на 
такмичењу. 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 
часописи 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

 

посматрање 
праћење 
ангажовања ученика 
писмено 
испитивање 
усмено испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ПРИПРЕМА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 

 Припрема за 
завршни испит 

 

 Поновити и обновити 
градиво за малу матуру 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 
часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, sketchpad) 

посматрање 
праћење ангажовања 
ученика 
продукти ученикових 
активности 
писмено испитивање 
усмено испитивање 
белешке 
задовољство ученика 
на часу 
домаћи задаци 

 
 

МАТЕМАТИКА (допунска настава) – 8. разред 
 
Предмет: Математика (додатни рад) – 8 разред 

Наставна тема: ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Упознавање ученика 
са програмом 

 Однос тачке и праве, 
тачке и равни 

 Рогаљ. Полиедар  

 Разговор о похађању додатне 
наставе, циљевима и задацима 

 Схватити односе тачке, праве и 
равни у простору 

 Упознати најбитније чињенице о 
пројекцијама на раван 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски 
алати (geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 
праћење 
ангажовања 
ученика 
писмено 
испитивање 
усмено 
испитивање 
белешке 
задовољство 
ученика на часу 
домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Основна својства 
једнакости и неједнакости 

 Еквивалентност једначина 

 Решавање линеарних 
једначина са једном 
непознатом 

 Еквивалентност 
неједначина 

 Решавање линеарних 
неједначина 

 

 

 Схватити основна својства 
једнакости и неједнакости 

 Решавати једноставније примере 
једначина и неједначина 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ПРИЗМА 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Призма (појам, врсте, 
елементи) 

 Мрежа призме 

 Површина 
призме(правилна 
четворострана, тространа 
и шесострана) 

 Запремина 
четворостране, тростране 
и шестостране призме 

 

 Упознати призму и њене 
основне елементе 

 Препознати обрасце за 
површину и запремину призме 

 Применити знање у пракси 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ПИРАМИДА 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Пирамида (појам, врсте, 
елементи) 

 Површина четворостране 
пирамиде 

 Површина тростране и 
шестостране пирамиде 

 Запремина 
четворостране пирамиде 

 Запремина тростране и 
шестостране пирамиде 

 Упознати пирамиду њене 
елементе и својства 

 Препознати обрасце за површину 
и запремину пирамиде 

 Применити знање у пракси 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Функција и њен 
график 

 График линеарне 
функције 

 Цртање и читање 
графика 

 Графичко 
приказивање 
података 

 Уочити функционалне 
зависности у разним областима 
и приказати их на различите 
начине 

 Проширити знање о линеарним 
функцијама 

 Цртати и читати разне графике, 
графиконе разних стања, појава 
и процеса 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски 
алати (geogebra, 
sketchpad) 

 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

продукти 
ученикових 
активности 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Линеарна једначина 
са две непознате и 
њена решења 

 Метода замене 

 Метода супротних 
коефицијената 

 Графичка метода 
решавања система 

 

 Решавати системе линеарних 
једначина са две непознате на 
основу еквивалентних 
трансформација 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

продукти 
ученикових 
активности 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ВАЉАК 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Ваљак (настанак, 
елементи, врсте) 

 Површина ваљка 

 Запремина ваљка 

 Упознати геометријско тело 
ваљак 

 Применом образаца за ваљак 
израчунати површину и 
запремину у једноставнијим 
примерима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

продукти 
ученикових 
активности 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 
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Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: КУПА 
 

Садржај Исходи Активности, методе, 
облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Купа (настанак, 
елементи, врсте) 

 Површина купе 

 Запремина купе 

 Упознати геометријско тело купу 

 Применом образаца за купу 
израчунати површину и 
запремину у једноставнијим 
примерима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

продукти 
ученикових 
активности 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 

 
 
Предмет: Математика (допунска настава) – 8 разред 

Наставна тема: ЛОПТА 
 

Садржај Исходи Активности, 
методе, облици 

Средства Евалуација и 
самоевалуација 

 Лопта (настанак, 
елементи, врсте) 

 Површина лопте 

 Запремина лопте 

 Упознати геометријско тело 
лопту 

 Применом образаца за лопту 
израчунати површину и 
запремину у једноставнијим 
примерима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 
настава 

Размена 
мишљења 

Интерактивна 
метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Пројектор 

Геометријски 
прибор 

Разни модели 

Програмски алати 
(geogebra, 
sketchpad) 

посматрање 

праћење 
ангажовања 
ученика 

продукти 
ученикових 
активности 

писмено 
испитивање 

усмено 
испитивање 

белешке 

задовољство 
ученика на часу 

домаћи задаци 
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План рада додатне наставе 
 

Разред: Осми 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Српски народ крајем 19. и поч. 20. в. 8 

2.  Први светски нрат 6 

3.  Међуратни период 8 

4.  Други светски рат 10 

5.  Послератни период 8 

6.  УКУПНО 40 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Осми 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Српски народ крајем 19. и поч. 20. в. 1 

2.  Први светски нрат 1 

3.  Међуратни период 2 

4.  Други светски рат 2 

5.  Послератни период 2 

6.  УКУПНО 8 

 
 
 
 
 

План рада припремне наставе 
 

Разред: Осми 
Предмет: Историја 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Увод у историју,рачунање времена 1 

2.  Праисторија 1 

3.  Стари век( Стари Исток, Грчка, Хеленизам и Рим) 3 

4.  Европа и средоземље у раном средњем веку 3 

5.  Срби и њихово окружење у раном средњем веку 2 

6.  Европа у позном средњем веку 2 
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7.  Срби и њихово окружење у позном средњем веку 2 

8.  Српске земље и њихово окружење у доба османлијских освајаwа 2 

9.  Европа од краја 15. до краја 18.века 2 

10.  Српске народ под страном влашћу од 16. до 18. века 2 

11.  Доба револуција 2 

12.  Нововековне српске државе Србија и Црна Гора 2 

13.  Српски народ под страном влашћу од краја 18. до седамдесетих година 
19.века 

1 

14.  Европа у миру 1 

15.  Српски народ крајем 19. И по~. 20. века 1 

16.  Први светски рат 1 

17.  Међуратни период 1 

18.  Други светски рат и послератни период 1 

19.  УКУПНО 30 

 
 

План рада додатне наставе 
Разред: Осми 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Планински рељеф – Српско-македонска маса 1 

2.  Климатски елементи и фактори 1 

3.  Реке Србије – реке Црноморског слива 1 

4.  Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света 1 

5.  Структура становништва 1 

6.  Пољопривреда 1 

7.  Индустрија: појам и подела; Тешка индустрија – рударство 1 

8.  Тешка индустрија – металургија и енергетика 1 

9.  Саобраћај 1 

10.  Туризам 1 

11.  Срби у суседним државама 1 

12.  Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету 1 

 
План рада допунске наставе 

 
Разред: Осми 
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Планински рељеф – Српско-македонска маса 1 

2.  Климатски елементи и фактори 1 

3.  Реке Србије – реке Црноморског слива 1 

4.  Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света 1 

5.  Структура становништва 1 

6.  Пољопривреда 1 

7.  Индустрија: појам и подела; Тешка индустрија – рударство 1 
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8.  Тешка индустрија – металургија и енергетика 1 

9.  Саобраћај 1 

10.  Туризам 1 

11.  Срби у суседним државама 1 

12.  Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету 1 

План рада припремне наставе 
 

Разред: Осми            
Предмет: Географија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Пети разред:  

2.  1. Предмет проучавања, подела и значај географије, облик и величина Земље  

3.  2. Географска карта и Планета Земља  

4.  3. Унутрашња грађа и рељеф Земље  

5.  4. Ваздушни омотач Земље  

6.  Шести разред:  

7.  1. Хидросфера  

8.  2. Биосфера  

9.  3. Становништво и насеља у свету и Привреда  

10.  4. Природно-географске одлике Европе  

11.  5. Друштвено-економске одлике Европе  

12.  Седми разред:  

13.  1. Азија  

14.  2. Африка  

15.  3. Северна Америка  

16.  4. Јужна Америка  

17.  5. Аустралија, Океанија и поларне области  

18.  Осми разред:  

19.  1. Рељефне целине у Србији  

20.  2. Клима и воде у Србији  

21.  3. Земљиште, биљни и животињски свет и Заштита природе  

22.  4. Становништво и насеља у Србији  

23.  5. Привреда  

24.  *Напомена – овакав распоред наставних тема одговара оној каква је у старом 
сету уџбеника, приликом припреме то користим зато што су ученици 
садашњег осмог разреда учили по таквом редоследу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: VIII 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Осцилаторно кретање и задаци везани за периодична кретања. 2/Осцил. и тал. 
кретање 2.  Карактеристике таласа и задаци у вези таласа. 

3.  Сферна огледала и конструкција лика . 2/Светлосне 
појаве 4.  Оптички инструменти и израчунавања коришћењем једначине сочива.  

5.  Видео запис или симулација на рачунару различитих облика електричних 
појава у свакодневном животу. 

 
 
 
8/Електр. 
поље 

6.  Кулонов закон-рачунски задаци.  

7.  Кулонов закон-рачунски задаци. 

8.  Рад у електричном пољу,напон. 

9.  Рад у електричном пољу,напон - рачунски задаци. 

10.  Решавање задатака са општинских такмичења; електростатика. 

11.  Решавање задатака са општинских такмичења ; електростатика.  

12.  Решавање задатака са општинских такмичења; електростатика.  

13.  Амперметар и волтметар у електричном колу. Електрична отпорност.  
 
5/Електр. 
струја 

14.  Омов закон и примена Омовог закона. 

15.  Кирхофова правила и примена. 

16.  Рад и снага електричне струје и Џулов закон.  

17.  Рад и снага електричне струје и Џулов закон – сложенији задаци. 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: VIII 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима се описује осциловање 
тела.  

 
2/Осцилаторно и 
таласно кретање 2.  Таласно кретање.  Основни појмови.  

3.  Закон одбијања светлости. Конструкција ликова предмета код сферних 
огледала 

 
3/Светлосне 
појаве 4.  Брзина светлости. Тотална рефлексија 

5.  Одређивање положаја ликова код сочива. 

6.  Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон   
 
4/Електрично 
поље 

7.  Електрично поље. 

8.  Кулонов закон, напон и рад у електричном пољу.  

9.  Веза напона  и јачине хомогеног електричног поља.  

10.  Електрична струја, напон и електрична отпорност  
 11.  Рад и снага електричне струје. Џул–Ленцов закон.   

12.  Омов закон.  
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13.  Везивање отпорника. 4/Електрична 
струја 

14.  Магнетно поље електричне струје. 2/Магнетно поље 

15.  Дејство магнетног поља на струјни проводник 

16.  Структура атома (језгро, омотач). Нуклеарне силе. 2/Елементи 
атомске и 
нуклеарне физике 

17.  Радиоактивно зрачење.  Природна  радиоактивност. 
 

 
 
 

План рада припремне наставе 
 

Разред: VIII 
Предмет: Физика 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Сила 1/Сила 

2.  Кретање 1/Кретање 

3.  Електрична струја 1/Електр. стр. 

4.  Мерење 1/Мерење 

5.  Енергија и топлота 2/Енерг. и топл. 

6.  Математичке основе физике 1/ Мат. осн. ф. 

 
 
 

План рада додатне наставе 
 

Разред: 8. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I 1 

2.  Тема II 3 

3.  Тема III 4 

4.  Тема  IV 2 

5.  Тема  V 2 

6.  Тема VI 1 

7.  Тестови и вежбе 4 

8.  УКУПНО 17 
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План рада допунске наставе 
 

Разред: 8. 
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Тема I, II 3 

2.  Тема III 2 

3.  Тема IV 2 

4.  Тема V 1 

5.  ТемаVI 1 

6.  УКУПНО 9 

 
 
 

План рада припремне наставе 
 

Разред: 8.  
Предмет: биологија 
 

 НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ТЕМЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  5.разред 2 

2.  6.разред 2 

3.  7.разред 2 

4.  8.разред 2 

5.  Тестови и вежбе 2 

6.  УКУПНО 10 

 
План рада додатне наставе 

 
Разред: Осми 
Предмет: Хемија 
 

 НАСТАВНЕ ТЕМЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Неметали, оксиди 
неметала, киселине 

1. Угљеник(IV)-оксид 

2. Хлор – добијање и својства 

3. Фосфор и његова једињења 
4. Хемијска фонтана 

4 

2.  Метали, оксиди 
метала, хидроксиди 
(базе) 

1. Калијум и калијум-хидроксид – својства и 
примена 

2. Реактивност метала 

3. Понашање метала у реакцијама с разблаженим 
киселинама и солима 
4. Олово 

4 
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3.  Соли 1.Рачунски задаци на основу хемијске једначине 
2. Реакције добијања соли  
3. Хемијска својства соли 

6 

4.  Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, хидроксида 
(база) и соли 

1. Има ли у дестилованој води јона? 

2. Природни киселинско-базни индикатори 

2 

5.  Угљоводоници 1. Течни угљоводоници као неполарни растварачи 

2. Разликовање алкана и алкена 

3. Сагоревање угљоводоника као егзотермна 
реакција 

4. Процентни састав угљоводоника 

4 

6.  Органска једињења са 
кисеоником 

1. Акролеинска проба 

2. Разликовање формалдехида и ацетона 

3. Израчунавање процентног састава у 
кисеоничним органским једињењима 

4. Етанол, његове добре и лоше стране 

4 

7.  Биолошки важна  
органска једињења 

1. Уклањање непријатног мириса ужеглих масноћа 

2. Целулоза 

3. Доказне реакције протеина 

4. Витамини 

4 

8.  Хемија животне 
средине 

1. Загађивање хране и мере заштите 2 

 
 

План рада допунске наставе 
 

Разред: Осми 
Предмет: Хемија 
 

 НАСТАВНЕ ТЕМЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Неметали, оксиди 
неметала, 
киселине 

1. Неметали. Физичка својства неметала 

2. Водоник – својства и примена 

3. Кисеоник – својства и примена 

4. Сумпор – својства и примена 

5. Азот – својства и примена 
6. Угљеник – својства и примена 

6 

2.  Метали, оксиди 
метала, 
хидроксиди (базе) 

7. Метали. Физичка својства метала 

8. Калцијум – својства и примена 

9. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства и примена 
10. Легуре 

4 

3.  Соли 11. Соли 

12. Добијање соли 
13. Својства и примена соли 

3 
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4.  Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, 
хидроксида (база) 
и соли 

14. Електролитичка дисоцијација киселина, 
хидроксида (база) и соли 
15. Мера киселости раствора – pH вредност 

2 

5.  Угљоводоници 16. Угљоводоници – подела и физичка својства 

17. Засићени угљоводоници – алкани 

18. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини 

19. Хемијска својства угљоводоника 

20. Ароматични угљоводоници. Бензен 
21. Извори и примена угљоводоника 

6 

6.  Органска 
једињења са 
кисеоником 

22. Алкохоли  

23. Добијање и својства алкохола 

24. Карбоксилне киселине 

25. Физичка и хемијска својства карбоксилних 
киселина 
26. Естри карбоксилних киселина 

5 

7.  Биолошки  важна 
органска једињења  

27. Биолошки важна органска једињења 

28. Масти и уља 

29. Угљени хидрати 

30. Моносахариди – структура и својства 

31. Дисахариди и полисахариди – структура и својства 

32. Аминокиселине и протеини 
33. Витамини 

7 

8.  Хемија животне 
средине 

Хемија животне средине 1 

 

 

План рада припремне наставе 
 

Разред: Осми 
Предмет: Хемија 
 

 НАСТАВНЕ ТЕМЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Број часова по 
наставној 

јединици/Теми 

1.  Материја и супстанца 1. Физичка и хемијска својства супстанци 

2. Физичке и хемијске промене супстанци 

3. Методе раздвајања смеша 
 

2 

2.  Структура супстанце  1. Грађа атома 

2. Структура електронског омотача 

3. Периодни систем елемената и врсте елемената 

4. Релативна атомска маса 

5. Ковалентна и јонска веза 

3 
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6. Хемијске формуле 

7. Релативна молекулска маса 
8. Својства једињења са јонском и ковалентном 
везом 

3.  Хомогене смеше или 
раствори 

1. Растворљивост супстанци у води 

2. Процентни састав раствора 
 

1 

4.  Хемијске реакције и 
израчунавања на 
основу хемијских 
једначина 

1. Основни типови хемијских реакција 

2. Хемијске једначине 

3. Мол. Моларна маса 

2 

5.  Неметали, оксиди 
неметала, киселине 

1. Неметали. Физичка својства неметала 

2. Водоник – својства и примена 

3. Кисеоник – својства и примена 

4. Сумпор – својства и примена 

5. Азот – својства и примена 
6. Угљеник – својства и примена 

2 

6.  Метали, оксиди 
метала, хидроксиди 
(базе) 

1. Метали. Физичка својства метала 

2. Калцијум – својства и примена 

3. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства и примена 
4. Легуре 

2 

7.  Соли 1. Соли 

2. Добијање соли  
3. Својства и примена соли 

2 

8.  Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, хидроксида 
(база) и соли 

1. Електролитичка дисоцијација киселина, 
хидроксида (база) и соли 
2. Мера киселости раствора – pH вредност 

1 

9.  Угљоводоници 1. Угљоводоници – подела и физичка својства 

2. Засићени угљоводоници – алкани 

3. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини 

4. Хемијска својства угљоводоника 
5. Извори и примена угљоводоника 

2 

10.  Органска једињења са 
кисеоником 

1. Алкохоли, Добијање и својства алкохола 

2. Карбоксилне киселине, Физичка и хемијска 
својства  

карбоксилних киселина 
3. Естри карбоксилних киселина 

2 

11.  Биолошки  важна 
органска једињења  

1. Биолошки важна органска једињења 

2. Масти и уља 

3. Угљени хидрати, Моносахариди – структура и 
својства, Дисахариди и полисахариди – структура и 
својства  

4. Аминокиселине и протеини 

2 
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Циљ ваннаставних 

активности је подршка ученицима у остваривању  њихових интересовања, дружењу са вршњацима кроз заједнички рад, у 

исказивању способности, развијању вештина и осамостаљивању. Кроз разноврсне активности школа обезбеђује ученицима 

активну сарадњу са друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним установама. 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 
Разред Ваннаставна активност Активности ученика 

I-IV Драмско-рецитаторска Представе  

Приредба  

Јавни наступи  

Такмичења 

Школски пројекти 

Посета установама културе 

I-IV Литерарна Конкурси 

Јавни наступи  

Такмичења  

Школски пројекти 

Посета установама културе 

Друштвено ангажоване акције 

I-IV Ликовна Изложбе 

Конкурси  

Такмичења  

Школски пројекти 

Израда плаката, честитки, позивница, рукотворина 

Посета установама културе 

Хуманитарне акције 

I-IV Математичка Такмичења 
Школски пројекти 

Јавни часови 

Посета научно-технолошким институцијама 

I-IV Спортска Турнири 
Крос 

Такмичења 

Приредбе 

Друштвено ангажоване акције 

I-IV Хор Представе 
Приредбе 

Јавни наступи 

Такмичења 

Школски пројекти 

 

7 ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 
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    ДРУГИ ЦИКЛУС 
 

Разред Слободна наставна активност Активности ученика 

V-VIII Чувари природе Школски пројекти 

Јавни часови 

Презентација 

Посета научно-технолошким институцијама 

Друштвено ангажоване акције 

Еколошке акције  
Конкурси 

 V-VIII Цртање, сликање, вајање Изложбе 
Конкурси 

Такмичења 

Школски пројекти 
Израда плаката, честитки, позивница, рукотворина 

Презентација 

Посета установама културе 

Хуманитарне акције 
Укључивање у локалне манифестације 

V-VIII Хор и оркестар Представе 
Приредбе 

Јавни наступи 

Такмичења 

Школски пројекти 

V-VIII Свакодневни живот у прошлости Такмичења 
Вршњачка едукација 
Пројекти (школски, национални, међународни)  

Обележавање важнијих историјских датума 

Предавања 

Укључивање у локалне манифестације 

Посета научним  институцијама 

Јавни часови 
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У школи се негује богат спортски живот у циљу развоја личности и превенцији насиља и малолетничке деликвенције. Школа 

активно учествује у такмичењима која се организују од стране разних спортских друштава и такмичења у организација 

надлежних институција РС. 

 

Школа   пружа   могућност свим ученицима   да се активно баве спортом. Успостављена је сарадња са спортским клубовима 

који препознају значај укључивања ученика у спорт. Спортске активности се реализују у фискултурној сали, школском 

дворишту, на  спортском терену и другим местима где се  реализују спортске активности  (локални стадион, гостовања...). 

 

 

Спорт и спортске 

активности 

Разред Активности ученика Реализатор 

Рукомет V-VIII Развој и усавршавање 

моторичких способности у 

оквиру датог спорта 

Наставници физичког и здравственог 

васпитања 

Одбојка V-VIII Развој и усавршавање 
моторичких 

способности у оквиру датог 
спорта 

Наставници физичког и здравственог васпитања 

Фудбал I-VIII Развој и усавршавање 
моторичких 

способности у оквиру датог 
спорта 

Наставници физичког и здравственог васпитања 
у сарадњи са наставницима разредне наставе 

Кошарка V-VIII Развој и усавршавање 
моторичких 

способности у оквиру датог 
спорта 

Наставници физичког и здравственог васпитања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
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Школа учествује у културним активностима школе, од посета позориштима , преко сарадње са локалном установом 

културе, до самосталних остварења у разним областима, посебно позоришној. 
 
 

Разред Установе Активности ученика Реализатори 

I-VIII Школа  Обележавање школских, државних празника и 
међународних важних датума 

 Учешће у културним манифестацијама школе  

(приредбе, представе, изложбе) 

 Учешће у пројектима културе Школе  

 Израда презентација 

 Рад драмске секције, учешће на смотрама – 

државним и међународним 

 Упознавање различитих култура кроз сарадњу са 
школама из Србије и других држава 

Стручно веће разредне и 

предметне наставе, 

стручни сарадници, 

родитељи, значајне 

личности, библиотекар 

I-VIII Установе 
културе 

 Посете позориштима, биоскопима, музејима, 
галеријама, библиотеци, културним центрима, 
Сајму књига; 

 Развијање читалачке културе 
 Едукативне радионице 

 Дискусије 

 Израда презентација 

 Учествовање на литерарним, ликовним и другим  
конкурсима 

Стручно веће разредне и 
предметне наставе, 
стручни сарадници, 
родитељи, значајне 
личности, музеји, 
библиотекар, запослени у 
установама културе. 

9 ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 



 

72 
 

 

 

 

 

Циљ  рада  библиотекара  је  остваривање  сарадње  и  заједничко  планирање  активности  наставника,  школског 

библиотекара и установа ван школе,  ради промовисања читања и подстицања самосталности ученика у учењу. 
 
 
 

Област рада Активности Реализатори 

Библиотечки фонд  Набавка литературе и периодичних публикација за 
ученике, наставнике и стручне сараднике 

Библиотекар, стручни сарадници, 
директор 

наставници 

Рад са ученицима  Учлањивање ученика 
 Упућивање ученика у коришћење енциклопедија,  

лексикона, речника, приручника, књиге лектире 

 Учешће у пројектима и културним активностима школе 
 Развијање навике за чување, заштиту и руковање 

књигама и часописима 

 Укључивање у рад 

библиотеке  

 

 
 
Библиотекар, ученици од I-VIII разреда 

Сарадња са 

наставницима 

 Организовање наставних часова и радионица 
 Коришћење ресурса библиотеке у процесу настави 

Информисање наставника  о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи 

 Тематске изложбе и сусрети у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима 

 Припремање школског летописа 

 

Библиотекар, стручни сарадници, 
директор, наставници 

Сарадња са 
установама ван 
школе 

 Припремање и организовање културних 

активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

такмичења, конкурси, акције прикупљања књига, 

обележавање значајних јубилеја)  

 Сарадња са издавачким кућама 

Библиотекар, наставници, ученици, 
запослени у установама културе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
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Циљ  програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања  јесте 

стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације између 

свих актера у школи, све у функцији смањења насиља на свим нивоима и промене понашања у коме ће се тежити нултој 

толеранцији  за насиље. 

 

11  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Област рада Циљ Активности Реализатори 
 
 
ПРЕВЕНТИВНА 

ОБЛАСТ 

Подизање свести и знања о 

насиљу од раног школског 

узраста, као и повећање 

осетљивости свих 

укључених у живот и рад 

установе за препознавање 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Израда оперативног годишњег 
плана рада програма за заштиту 
деце од насиља 

 Усаглашавање програмских 

активности Програма 

 Имплементација активности 

Програма у ГПРШ 

 Анализа филмова тематски 

оријентисаних према превенцији 

насиља 

 Популарисање идеје о школи 

без насиља кроз одабир 

текстова из књижевности и  

уметност и преко тематских 

радио и телевизијских 

емисија, те канала путем 

интернета 

 Писање парола и истицање 

лепих речи и порука на свим 

језицима 

 Укључивање родитеља и локалне 
заједнице у  Програм 

 Промоција талената ученика и 

успеха на такмичењима 

Сви запослени у 

школи, ученици, 

родитељи, 

Школски тим за   
заштиту од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања и 

програми 

превенције других 

облика ризичног 

понашања 

Интервентна 
Област 

Дефинисање и примена 
процедура 
и поступака за заштиту од 
насиља и реаговања у 
ситуацијама насиља 

 Анализа евиденције насиља по 
нивоима у току школске године 

 Интерванције према 

дефинисаном Протоколу када 

се насиље догоди. 

Радионице и фокус групе са 
ученицима, родитељима кроз 
специфичне садржаје у зависности 
од узраста и насиља које се десило 

Сви запослени у 
школи, ученици, 
родитељи,  Школски 
тим за   заштиту од 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања и 
програми 
превенције других 
облика ризичног 
понашања , школски 
педагог, директор 
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Циљ сарадње са породицом је подстицање и неговање партнерског односа, заснованог на принципима међусобног 

разумевања, поштовања и поверења наставника, ученика и родитеља. 

 
Област сарадње Садржај сарадње Облик сарадње Реализатори 

Редовна настава, 
ваннаставне и 

ваншколске 

активности 

Праћење и анализа образовних постигнућа 
и понашања ученика на квалификационим 
периодима 

Дан отворених врата, 

родитељски 

састанци 

индивидуални 

разговори 

Одељењске старешине, 
предметни наставници, 

стручни сарадници, 
родитељи 

Законска 
ингеренција 
родитеља (тимови, 

комисије, органи 

школе) 

Информисање и доношење одлука око 

безбедносних, организационих и 

финансијских питања 

Састанци: 
  Савета родитеља 

Школског одбора 

Стручних актива за 

развојни план школе, 

Тима за 

самовредновање 

Представници: 
Савета родитеља, 

Школског одбора, 

Стручног актива за 

развој школског 

програма, Тима за 

самовредновање, 

Наставничко веће 

Безбедност 
ученика 

Информисање о законској регулативи: 
Плану заштите деце од насиља, 
Правилнику о протоколима нивоа насиља 
и евиденција насиља 

Састанци: 
Савета родитеља 

родитељски састанци 

Директор, педагог, 

одељењске 

старешине, 

родитељи 

Професионална 
оријентација 

Саветодавни рад са родитељима и 
повратна 

информација о психолошком испитивању 
за потребе ПО 

Индивидуални разговори Педагог, родитељи 

Тематски 
разговори према 
развојним 
потребама узраста 

  Интерактивни разговори на теме које се 
тичу ПО деце (одлука о наставку 
школовања, услови за упис, услови за 
завршетак школовања, компетенције и 
таланат које ваља узети у обзир за избор 
будућег занимања/школе) 

  Родитељски састанци 
  Предавања, радионице 
  Електронска комуникација 

Педагог,  
стручна лица, одељењске 
старешине 

Друштвене, 
културне, спортске 
акције, 
хуманитарне 
акције 

Дефинисање и реализација разноврсних 
облика ваннаставних активности родитеља 

Пројекти, концерти, 
представе, 
приредбе, изложбе, 
хуманитарне акције 

Родитељи, наставници, 
ученици, стручни сарадници 

12 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
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Циљ сарадње са локалном самоуправом је обезбеђивања бољих   услова за   рад школе, као и пружање адекватне 

здравствене заштите и безбедности ученика и наставника. 
 
 
 

Област сарадње Садржај сарадње Реализатори 

Здравствена 

заштита и 

безбедност 

 Оспособљавање ученика за пружање помоћи 
и заштите у незгодама и елементарним 
непогодама 

 Предавања „Безбедност у саобраћају“ , 
 Подстицање вршњачке едукације у 

промоцији здравствене и саобраћајне 
културе 

 Предавања лекара 

Дом здравља, 

Црвени крст Ковин 

Агенција за безбедност саобраћаја и 

Управа саобраћајне полиције, 

педагог, одељењске старешине, наставници, 
ученици 

Наука, 
друштвена 
ангажованост и 
хуманитарни рад 

 Учешће у пројектима 
 Организовање и реализација обилазака, 

посета и излета 
 Посете актуелним поставкама музеја  
 Организовање хуманитарних акција према 

интерном Правилнику 
 Учешће у хуманитарним акцијама/помоћ 

ученицима и породицама 
 Сензибилизација ученика за потребе вршњака 

у инклузији 
 Стварање позитивног окружења дружењем 

и хуманитарним активностима 

Црвени крст, Центар за културу Ковин, 

наставници Грађанског васпитања, вероучитељ, 

наставници, ученици 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
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Циљ програма професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне 

одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. 
 
 

Област рада Активности Реализатори 
Самоспознаја  Испитивање интересовања и жеља за одређена 

занимања, применом и анализом тестова 
 Испитивање општих и специјалних способности 

ученика у циљу пружања помоћи ученику за 
избор занимања, односно школе 

Педагог, одељењске 
старешине, ученици 

Информисање о 
занимањима и 
каријери 

 Упознавање са различитим занимањима Педагог, предметни наставници, 
ученици, родитељи, 
предавачи различитих 
занимања 

Упознавање са 
путевима 
образовања 

 Упознавање ученика и родитељима са битним 
информацијама о 
школовању после основне школе (услови, 
класификациони испити, како изабрати право занимање, 
школу) 

Педагог, одељењске старешине, 
ученици, родитељи 

Реални сусрети са 
светом рада 

 Презентације различитих занимања организовањем 
сусрета, предавања, посете предузећима 

Педагог, одељењске старешине, 
ученици, родитељи, 
предавачи различитих 
занимања 

Доношење одлуке о 
избору школе и 
занимања. 

 Информисање ученика о факторима професионалног 
одлучивања 

 Индивидуални рад са ученицима у циљу пружања помоћи 
за избор школе и занимања 

 Саветодавни рад са родитељима 
 Информисање ученика од стране професора средњих 

стручних школа и гимназија из окружења о образовним 
профилима у својим школама 

Педагог, одељењске старешине, 
ученици, родитељи; средње 
школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
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Циљ  програма  здравствене  заштите  је  подизање  нивоа  здравствене  заштите  ученика  кроз  едукацију,  вршњачку 

едукацију, програм исхране у Школској кухињи, раду на унапређивању хигијенских и санитарних услова у школи. 
 
 

Област рада Активности Реализатори 
Праћење 
здравственог 
стања ученика 

 Реализација планираних систематских прегледа 
 Сарадња са лекарима специјалистима – ортопед, 

логопед, стоматолог, очни лекар, физијатар 

 Информисање родитеља о добијеним 

резултатима специјалистичких прегледа 

Дом здравља, здравствени 
радници, одељењске 
старешине 

Едукација  Организовање трибина, радионица и саветовалишта о 
различитим темама везаним за здравље (разноврсна 
исхрана, хигијена, заразне болести, болести везане за 
неправилну исхрану гојазност, булимија, анорексија, 
репродуктивно здравље, болести зависности, 
психоактивне супстанце, интернет) 

Дом здравља, родитељи, 
здравствени радници, 
одељењске старешине, 
ученици 

Хигијенски услови  Контрола општег хигијенског стања ученика 
 Стална контрола хигијенских услова у 

школским просторијама и школском 

дворишту 

 Рад на спречавању настанка и ширења заразних 
болести 

Сви запослени, ученици, 

Средства за прву 
помоћ 

 Набавка Директор 

 

 

 

 

Унапређење међупредметне компентенције ученика „Oдговоран однос према здрављу“ 

 
Полазна тачка унапређења била је обука стручних сарадника од стране ЗОУВ-а текуће 2021. године где је један од задатака био 
и унапређење и интеграција ове међупредметне компентенције. Семинар се односио наоснаживање запослених у ОВ 
установама за примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и 
безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у планирању и 
остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област. 
 
Општи опис МПК се односи на то да: 
Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања психофизичког здравља. Одговоран однос 
према здрављу укључује развијање свести о важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који 
утичу  на  здравље  и  практиковање здравих  животних  стилова.  
 Својим понашањем, као појединац и део различитих група и заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве 
стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси одлуке значајне за превенцију болести и очување здравља и укључује 
се у друштвене активности значајне за превенцију болести и очување здравља. 
Ученик разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности, националне, верске, родне и етничке 
равноправности и одговорности – као темеља демократског друштва, активно учествујући у животу школе (одељенска 
заједница, вршњачки тим, ученички парламент и сл.) и заједница којима припада (нпр. породица, локална заједница) у складу 
са својим узрастом. Поштује равноправност различитих заједница, њихову традицију и културни идентитет.  
Конкретна знања и вештине које се развијају код ученика: 
 
• Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране (редовност, важност 
доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница) и зна последице неправилне исхране. 

15 ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
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• Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и шта их изазива и примењује 
мере превенције, личне хигијене и хигијене простора. 
• Познаје могуће последице болести зависности насталих злоупотребом психоактивних супстанци укључујући и последице 
других облика болести зависности (нпр. интернет, клађење, дијете) и свестан је здравствених, породичних и социјалних 
последица сопственог избора. 
• Разуме утицај природних појава и индустријских производа (фармацеутских, техничких, хемијских итд.) на здравље, чита 
декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа. 
• Препознаје сигурносне и здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне 
ситуације, познаје начине пружања прве помоћи и својим понашањем промовише здравље и сигурност. 
• Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног избора и 
преузима одговорност за свој избор. 

 Уме да пружи прву помоћ. 

• Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке 
акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, 
етничком…); акције против болести зависности, злостављања животиња, итд.). 
 
План унапређења: 
 
1. У одређеним предметима исходи и садржаји су: 

 ЕКСПЛИЦИТНО повезани са овом компетенцијом – ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ, а посебно се остварује кроз 
програме наставе и учења, односно кроз реализацију обавезног предмета 
 Физичко и здравствено васпитање  као и предмети Свет око нас, Природа и друштво,  Грађанско васпитање, Биологија, 
Изабрани спорт,  
док се у осталим предметима она  
ИМПЛИЦИТНО везује  - Физика, Информатика и рачунарство, Дигитални свет, Музичка култура, Хемија, Српски језик, Историја, 
Примењене науке, па сходно томе кроз све предмете -  садржаје и исходе предмета уврстити и евидентирати који су то 
садржаји који су повезани са компетенцијом - одговоран однос према здрављу и родна равноправност. Дати су и примери који 
могу да послуже као водиља у планирању садржаја наставе и учења у појединим предметима, а предложене су и неке теме 
које ћемо реализовати: 
 
ТЕМЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ВАСПИТАЊЕ О ЗДРАВЉУ МОГУ БИТИ: 

Превенција и контрола болести;  
Употреба психоактивних супстанци;  
Исхрана и физичка активност;  
Лична хигијена; 
 Ментално здравље;  
Превенција повреда;  
Здравље породице;  
Животна средина и здравље;  
Здравље заједнице и сл. које ће реализовати наставници и педагог, али и родитељи и стручњаци за одређену област. 

           У најопштијем смислу, циљ васпитања за здравље у процесу наставе и учења представља усвајање знања → развијање 
вештина→ формирање ставова → формирање/промена понашања која доприносе/нарушавају здрављу/е. 

РОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ПОДРАЗУМЕВА - ПОЛ И РОД - РАЗЛИКУ 

Пол - биолошке, анатомске и физиолошке особине које разликују мушкарца од жене. 
Род - скуп друштвено условљених особина припадника једног пола, стичу се  у процесу одрастања и васпитања. 
Gender mainstreaming (engl.) стратегија која укључује перспективу родне равноправности приликом доношења одлука, планирања 
и спровођења активности у свим друштвеним областима.  

ШТА РОДНА РАВНОПРАВНОСТ ЗНАЧИ У ОБРАЗОВАЊУ? 
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o једнако право на образовање дечака и девојчица; 
o родну осетљивост у свим сегментима образовног процеса; 
Образовним установама се намеће обавеза да својим деловањем мењају друштвени контекст и буду промотери родне и сваке 
друге равноправности, јер неравноправност жена и мушкараца нису лако уочљиви.  

Управо је систем образовања један од најважнијих предуслова за превазилажење ових тешкоћа и промовисање идеје родне 
равноправности.  

Мере родне равноправности у нашем систему образовања: 

o Практиковање права на образовање; 
o Обавезна и бесплатна основна школа; 
o Равноправни услови приступа и пријема у образовне установе; 
o Мере подршке и афирмативне мере за осетљиве друштвене групе; 
o Утврђени начини, поступак и критеријуми оцењивања ученика; 
o Равноправна могућност стручног усавршавања. 
 
Како унапредити родну равноправност 
 

Посебно се указује на потребу промовисања  једнакости, сарадње, међусобног поштовања и заједничке одговорности међу 
девојчицама и дечацима од предшколског нивоа па надаље, као и разрада посебних образовних модела којима ће се обезбедити 
да дечаци усвоје вештине неопходне да се брину о кућним потребама и да поделе одговорност за домаћинство и бригу о деци.  

Модели унапређивања принципа родне равноправности у систему образовања: 

o елиминисање  родних стереотипа и предрасуда из образовања – из курикулума, из уџбеника и из ставова наставника; 
o укључивање жена као примера историјских личности, књижевница, сликарки, физичарки, хемичарки, музичарки 
у  наставне предмете; 
o подршка девојчицама и дечацима у складу са њиховим потребама; 
o употреба родно осетљивог језика у школама; 
o укључивање женског доприноса науци, култури и уметности у садржаје предмета; 
o промоција женског спорта, подстицање и организација спортских такмичења девојчица у свим спортовима. 
 
Једна од првих ствари која се уочава јесте неједнако представљање мушких и женских ликова, а затим и стереотипна полна подела 
породичних улога и стереотипно приказивање особина дечака и девојчица.  

ЕКСПЛИЦИТНО ПОВЕЗАНИ ИСХОДИ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ – je Грађанско васпитање, 8. разред, па кроз исходе и 
садржај користити за постизање родне равноправности и аргументе за њихову примену. 
Семинар је укључио и: 

 МАЛОЛЕТНИЧКЕ И ДЕЧЈЕ БРАКОВЕ – који се углавном односе на Ромску популацију – па радити на превенцији. 

 ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

 СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ И РИЗИЧНО СЕКСУАЛНО ПОНАШАЊЕ 

 

 

 

 

 

 
РИЗИЧНО ПОНАШАЊЕ  - употреба ПАС -  ДУВАН 
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АЛКОХОЛ, ДРОГЕ, - ТАБЛЕТОМАНИЈА – ЗЛОУПОТРЕБА ЛЕКОВА 

 

 
Вештине комуникације 
Асертивност и агресивност 
Притисак вршњака 
 
Оно што је битно, а то је да адолесцент научи да препозна ситуације у којима ће повиновање групи или партнеру донети више 
штете него користи, било самом адолесценту или другима и да се у таквим ситуацијама одупре притиску. 

Кроз радионице о ПАС ће се радити на превенцији, која се ради уназад око 20 година. 

 РАДИОНИЦЕ О СЕКСУАЛНОМ И РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ  

 Како донети одлуку и рећи НЕ ступању у сексуалне односе 

 Пубертет- па шта? Квиз 

 Пубертет- први циклус ОШ 

 Пубертет- други циклус ОШ 

 Другарство, пријатељство, заљубљеност, љубав - Драга Савета 

 Физиологија репродукције-за крај другог циклуса и први разред срење школе 

 3 активности Инфекција HIV и AIDS – други циклус основног образовања и средња школа 

 2 активности Комуникација деце са родитељима о репродуктивном здрављу 

 Контрацепција-други циклус основног образовања 

 Контрацепција-средња школа 

 Љубав и заљубљеност 

 Појмови о сексуалном и репродуктивном здрављу 

 Квиз/Полно преносиве болести- крај другог циклуса и први разред срење школе 

 Три приче/Полно преносиве болести- крај другог циклуса и први разред срење школе 

 Решавање проблема у адолесценцијиTop of Form 

РАДИОНИЦЕ О ЗДРАВИМ СТИЛОВИМА ЖИВОТА И ПРЕВЕНЦИЈИ  

 Шта значи добро здравље 

 Шта значи лична хигијена 

 Правилна исхрана -3 радионице 

 Физичка активност- 2 радионице 

 Ментално здравље 

 Самоприхватање-Свиђа ми се како изгледам 

 Погоди како се осећам 

 Заблуде и митови о интернету 

 Пушење или здравље- 2 радионице 

 Алкохол- 2 радионице 

 Дрога- 2 радионице 

 Вршњачко насиље 

 Комуникација без стреса 

 Како до добрих одлука и Како рећи не? 2 радионице 

 Кораци у доношењу добрих одлука 

Радионице ће реализовати предметни наставници, ОС, педагог као и стручњаци за поједине области. 
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15. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Циљ програма социјалне заштите је брига и заштита ученика из осетљивих друштвених група и превентивно или 

интервентно деловање у сарадњи са надлежним институцијама. 
 
 

Област рада Активности Реализатори 
Материјална 
подршка 

 Снимак стања ученика и његове породице којој је 
потребна подршка 

 Сарадња са надлежним установама социјалне заштите 

у циљу превенције или интервенције за ученике из 

осетљивих друштвених група 

Педагог, 

одељењске старешине, 

директор, општина  

Подршка у учењу  Снимак стања ученика и његове породице којој је 
потребна подршка 

 Праћење ученика у напредовању у учењу 

Педагог, 
одељењске старешине, 
предметни наставници 

Подршка у заштити 
од 
занемаривања, 
злостављања и 
насиља 

 Снимак стања ученика и његове породице којој је 
потребна подршка 

 Сарадња са надлежним установама социјалне заштите 

у циљу превенције или интервенције за ученике из 

осетљивих друштвених група 

 Сарадња са надлежним институцијама у случајевима 
насиља у породици  

 Праћење прихватања ученика у вршњачкој групи и 
његова социјализација 

Педагог, 
одељењске старешине, 
предметни наставници, Тим 
за заштиту од насиља, 
директор, Центар за 
социјални рад 
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16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ciq овог програма је подизање свести  код  ученика, наставника, родитеља и грађана  о очувању и  унапређењу животне 

средине.  
 
 

Област рада Активности Реализатори 
Едукација  Огледни  часови,  предавања,  радионице,  трибине  о  

важним  темама загађивања и заштите животне средине, 
учествовање у еколошким пројектима  

Наставници, ученици, научни 

радници 

Друштвена 

ангажованост 

и 

хуманитарни 

рад 

 Промоција науке кроз дечје радионице на еколошке теме 
 Друштвене акције: „Чеп за хендикеп“, ,„Мисли глобално, 

делуј локално“, „Сат за нашу планету“ 

 За чиситије и зеленије школе Војводине 

 Озелењавање школског простора 

 Пројекти 

 Обележавање значајних еколошких датума 

 Учешће  у  хуманитарним  акцијама  сакупљање  чепова  

и  лименки  за рециклажу 

 Израда предмета од рециклираног материјала 

 

Наставници, ученици, родитељи, 

научни радници 

 
 

 17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

 

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

културно-историјског наслеђа и природних лепота. Развијањем позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима, гради се одговоран однос према наслеђу. Оснажују се и позитивни социјални односи између ученика, као и ученика 

и наставника. 

На основу Правилника о извођењу  излета, екскурзија и наставе у природи израђује се план и програм реализације по разредима, 

који се налази у Годишњем плану рада школе. Школа, сваке године, расписује јавну набавку по процедури која се налази у Закону 

о јавним набавкама. 
 
 
 

18. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 
 

Општи  циљ  Школског  развојног  плана  је  унапређивање  квалитета  образовања  и  васпитања  заснованих  на стандардима 

компетенција наставника и ученика. 

    Специфичн циљеви дела Школског развојног плана су: 

- развијање и унапређивање наставног процеса 

- стварање позитивне атмосфере за учење и дружење и 

- укључивање школе у националне и међународне развојне пројекте. 
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Циљ развијања и унапређивања наставног процеса реализујемо применом интердисциплинарног приступа планирања наставе. 
 
Програм сарадње са родитељима 
 
 

Циљ стварања  позитивне атмосфере за учење и дружење ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља ће се реализовати 

и кроз Програм сарадње Школе и родитеља. Циљ програма је да се заједничким радом унапреди  међусобна сарадња и 

обезбеде најбољи интерес  ученика  у  процесу  образовања. 

Приоритети сарадње из овог програма су: 
 

1. Потреба за подизање мотивације, партиципације  родитеља и развој капацитета родитеља да учествују у раду школе и 

буду проактивни партнери; 

2. Оснаживање развоја компетенција и подршке за родитеље, наставнике и  ученике кроз програме неформалног 

образовања о темама од интереса за ученике, породицу и шко

Област рада Активности Реализатори 

Сарадња породице и 

школе 
 Упознавање     родитеља     са     одељењским     

старешинама     и 

наставницима     који  ће  предавати  ученицима  првог  и  
петог 

разреда. 

Одељењска већа од 1. до 

8. разреда, школски 

педагог,  директор, 

наставници, родитељи 

  Укључивање  родитеља у реализацију  радионица за 

ученике из области културе, спорта, професионалне 

оријентације...  

 Организовање хуманитарних акција. Ваншколске  Афирмација  талената  ученика  кроз   организовање  
приредби 

Одељењска већа од 1. до 8. 
разреда, директор, наставници, 
родитељи 

активности 
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Програм школских, националних и међународних пројеката 
 
 

Циљ укључивања школе у школске, националне и међународне развојне пројекте је развијање  компетенција ученика и 

наставника. 
 
 
 

Пројекти Теме Реализатори 

Школски пројекти „Улица лепих речи“ 

„Друг другу“ 

Наставници, ученици 

Национални пројекти „Безбедност у саобраћају“ 

„Покренимо нашу децу“ 

Агенција за безбедност саобраћаја 
и 

Управа саобраћајне полиције, 

одељењске старешине, ученици 

Међународни 
пројекти 

Настава немачког језика по програму Гете института 

Еко-школа 

Међународном фестивалу зелене културе „Green Fest“ 

„Сат за нашу планету“ 

Сарадња са ОШ “Станко Марић“ Угриновци,  Основна школа, 
„Велика Долина“ Брежице из Словеније 

е-Twinning Project“ 
 

 

Гете институт, WWF, Амбасадори 

одрживог развоја и животне 

средине, научни радници, 

наставници, ученици 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Циљ инклузивног образовања је пружање подршке ученицима са посебним образовним, здравственим и социјалним потребама, 

њиховим родитељима и наставницима. 

 
На почетку  школске године чланови Тима за инклузивно образовање  констатују ученике од 1. до 8. разреда којима је потребна 

образовна подршка за ИОП, као и дефинисање потреба школе за ИО. Обезбеђује се подршка у изради педагошког профила, 

сарадњи са родитељима, изради индивидуалних образовних планова. Уколико се укаже потреба, обезбеђује се и материјална, 

техничка и инфраструктурална подршка.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 
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Школа поседује Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика. 
 
 

                           
Подручје рада Активности Реализатори 

Безбедност на раду  Информисање запослених радника са 

прописаним мерама и нормативима 

безбедности на раду 

 Континуирано праћење исправности 

инфраструктуре школе и благовремено 

отклањање кварова 

 Провера противпожарног система 

 Обука запослених за противпожарну заштиту, једном 
годишње 

 Коришћење централизованог видео надзора 

 Рад школског полицајца 

 Техничко и физичко обезбеђење 

Референт:  
 
Директор 
 
Сви запослени 
 
 
Иван Вукашинов, домар 
 
Компанија “Prevent“ 

Заштита здравља на  Информисање запослених радника о прописаним 
мерама у случају епидемије 

 Обука запослених радника о пружању прве помоћи 

 Санитарни прегледи особља запосленог у 

кухињи, током године  

 Дезинсекција и дератизација простора, два пута 

годишње 

  Набавка заштитне опреме 

Завод за јавно здравље Панчево 

Санитарна инспекција 

Комунална инспекција  

Сви запослени 

раду 

Осигурање Осигурање запослених 
Осигурање ученика 
Осигурање школске имовине 
 
 

изабрана осигуравајућа кућа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 



 

86 
 

 
 
 
 

 

 

 

Циљ програма подршке новим ученицима и запосленим радницима је укључивање и оспособљавање образовно- 

васпитни рад. 

 
Подручје рада Активности Реализатори 

Нови наставници  Регулисање правних докумената 

 Упознавање са члановима колектива и простором школе 

 Упућивање запосленог радника у школска 

документа и правилнике  

 Упућивање запосленог радника у послове на којима 

је распоређен  

 Оспособљавање запосленог радника у писању 

педагошке документације 

 Посета часовима колега истих по позицији 

 Подршка у реализацији наставних и ваннаставних 
активности 

директор, стручни 
сарадници, наставници, 
ученици 

Нови ученици  Регулисање правних докумената у сарадњи са 
родитељима 

 Упознавање са члановима одељењске 

заједнице, одељењским старешином и 

простором школе 

 Упознавање са правилима школе 
 Подршка у образовању и социјализацији у сарадњи са 

родитељима  

 Праћење адаптације у школској средини и 

напредовања у учењу у сарадњи са родитељима 

директор, стручни сарадници, 

наставници, ученици, родитељи 

 
 
 
 

 
Координатор Тима за развој школског програма 

 
Данијела Станковић Ћулибрк 
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