
 

ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој 

медијске културе ученика и допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и 
креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и 
социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

Разред Пети или шести 

Годишњи фонд часова 36 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална 
компетенција 

Решавање 
проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 

Одговоран однос 
према здрављу 

Одговоран однос 
према околини 

Естетичка 
компетенција 

Предузимљивост и 
оријентација ка 
предузетништву 

– идентификује/процени 

комуникацијски процес у односу 
медији – публика (корисници); 

– разликује традиционалне и 
нове медије поредећи начине 
пласирања порука; 

– упореди основне особености 
различитих медија и изводи 
закључке о функцијама медија; 

– опише и анализира своје 
медијске навике; 

– разликује медијске садржаје од 
стварности, идентификујући их 
као конструкте стварности; 

– деконструише једноставније 
примере медијских порука; 

– одговорно креира 
једноставније медијске садржаје. 

– критички вреднује оглашавање 
у различитим медијским 
садржајима и препознаје профит 
као основни циљ; 

– наводи примере манипулације 
у медијским садржајима којима 

се подстичу куповина и 

потрошња, одређена осећања, 
вредности и ставови потрошача. 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 
Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, 
телевизија, филм) и нови медији 
(интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 
ДЕКОНСТРУКЦИЈА И 
КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција 
медијских порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 
Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима 

(рекламе, скривене поруке намењене 
пласирању одређених идеја, садржаја 
и животних стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, 
вредности и понашање публике – 
куповину и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА 
МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 



– разликује функције и 
могућности мобилних дигиталних 
платформи; 

– идентификује недостатке и 

предности мобилног телефона 
као уређаја за комуницирање, 
информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин 
функционисања претраживача 
„на мрежи” и агрегатора 
садржаја; 

– вреднује и разврстава 
једноставније примере 

информација са интернета према 
изворима из којег потичу, делећи 
их на поуздане и непоуздане; 

– препознаје ризично понашање 
на друштвеним мрежама. 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ 
НА ИНТЕРНЕТУ 
Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност 
информација на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори 
садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном 
телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз 

ликовни рад развија стваралачко мишљење и унапређује визуелно опажање, естетичке 
критеријуме и способност ликовног изражавања. 

Разред Пети или шести 

Годишњи фонд 36 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању 

да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови 
садржаја 
програма 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и 
информацијама 

Одговоран однос према 
здрављу 

Одговоран однос према 
околини 

Сарадња 

Дигитална 
компетенција 

Предузимљивост и 
оријентација према 
предузетништву 

Одговорно учешће у 
демократском друштву 

– црта креирајући линије различитих вредности 
комбиновањем материјала, угла и притиска 
прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући односе 
величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму одабраном 
цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког 
материјала стилизујући сложени облик; 

– обликује, у самосталном и тимском раду, 

скулптуре или употребне предмете од материјала 
за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или 

одабраном моделу приказујући тонове које 
опажа; 

– обликује стварне и имагинарне текстуре и 
облике одабраном цртачком, сликарском или 
вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром машту, 
сећање, емоције, интересовања или утисак о 
уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући 
најмање једну хоби технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске 
технике, материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор по 
завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе 
добробити школе и локалне заједнице. 

ЦРТАЊЕ 
Својства линија. 

Врсте цртежа. 

Цртачке технике. 

ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 

Стилизовање 
облика. Вајарске 
технике. 

СЛИКАЊЕ 
Примарне, 
секундарне и 
терцијарне боје. 

Локални тон. 

Сликарске 
технике. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну знања, понашање, 
ставове и вредности који су потребни за очување и унапређење животне средине, 
биодивeрзитета, природе и одрживог развоја. 

Разред Пети или шести 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма ученик ће бити у стању 
да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 
садржаја 

Компетенција за 
целоживотно 
учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција 

Решавање 
проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће 
у демократском 
друштву 

Одговоран однос 
према здрављу 

Одговоран однос 
према околини 

Предузимљивост и 

оријентација ка 
предузетништву 

Естетичка 
компетенција 

– препознаје проблем, планира стратегију решавања и 
решава проблем примењујући знања и вештине 
стечене у оквиру различитих предмета и ваншколског 
искуства. 

– прикаже и образложи резултате истраживања са 
аспеката очувања животне средине, биодиверзитета и 
здравља, усмено, писано, графички или одабраном 
уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду 
података и представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у заштити животне 
средине и биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су усмерене ка 
заштити, обнови и унапређењу животне средине и 
биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне средине и 
биодиверзитета са бригом о сопственом и колективном 
здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, 
животној средини и културном наслеђу; 

– аргументује своје ставове према еко-култури и 
култури свакодневног живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични допринос постизању задатог 
циља; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у 
групи; 

– критички се односи према употреби и злоупотреби 
природе. 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ 
СВОЈЕ ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и његов 
значај. 

Истраживање 
биодиверзитета 
непосредне околине. 

Мапирање врста. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА 
ЗА ЧОВЕКА 
Лековите биљке. 

Самоникле јестиве биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. 

Значај биљног покривача. 

Утицај климатских промена 
на живи свет. 

ПОМОЗИМО ДА 
ПРЕЖИВЕ 
Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на живи 
свет. 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 
Природни ресурси. 

Рационална употреба 
енергије. 



Рационална употреба воде. 

Понашање у природи. 

Заштићене природне 
вредности. 

Позитиван и негативан 
утицај човека на животну 
средину. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


