
1. РАЗРЕД 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

Изборни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ                                                       

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:  36 
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Развијање 

добре 

комуникациј

е пуне 

разумевања, 

поштовања и 

толеранције. 

Разумевање 

значаја 

постојања и 

поштовања 

друштвених 

правила 

- разликује 

добру и 

лошу 

комуникациј

у у 

сопственом 

искуству, 

ближем 

окружењу, 

књижевним 

делима, 

филмовима; 

- 

комуницира 

слушајући 

саговорника 

и тражи 

објашњење 

онога што не 

разуме; 

- слободно 

износи 

мишљење, 

образлаже 

идеје, даје 

предлоге и 

прихвата да 

други могу 

имати 

другачије 

мишљење; 

- сарађује и 

преузима 

различите 

улоге у 

групи/тиму; 

- договара се 

и одлучује у 

доношењу 

одељенских 

правила и да 

се понаша у 

складу са 

њима; 

- својим 

Функционисањ

е заједнице 

Одељење/група 

као заједница. 

Вредности 

одељења/групе - 

равноправност, 

одговорност, 

солидарност, 

поштовање и 

брига за друге, 

толерантност, 

праведност, 

поштење. 

Уважавање 

различитости. 

Правила у 

одељењу/групи 

и њихова 

функција. 

Одлучивање у 

одељењу/групи. 

Одговорност 

деце и одраслих 

за 

функционисање 

заједнице.  

Разговором 

о томе како 

користе 

слободно 

време и чега 

воле да се 

играју. 

Игре 

упознавања 

кроз глуму, 

цртеж. 

Причање и 

читање 

прича и 

налажење 

ситуација из 

живота. 

 

Наставник 

подстиче, 

планира,  

припрема, 

руководи, 

усмерава, 

прати, 

вреднује 

Ученик: 

разговара,  

илуструје, 

драматизује

, 

глуми 

препричава, 

описује, 

 ради 

самостално 

у оквиру 

групе, 

извештава о 

раду,  

износи 

ставове 

 

Српски 

језик: 

Глума 

Свет око 

нас: Ја и 

други 

Ликовна 

култура: 

цртање, 

илустрациј

е  

Свет око 

нас 

(упознавањ

е са 

животом и 

радом у 

школи) 

 



 

Кључни појмови: различитости, комуникација и права.  

1. Општа компетенција- Сазнање о себи и другима. 

2. Специфичне предметне компетенције: 

Знање- Зна своје особености и различитости у односу на друге  

- Препознаје особености и различитости других и уважава их 

- Разуме и прихвата међусобне разлике 

- Разуме појам пријатељства 

- Зна права која има као дете 

- Разуме појмове право, правда, неправда, насиље 

- Разуме појам одговорности, схвата разлике између одговорности према 

себи, другим људима, заједници;  

- Зна важност поштовања правила у учионици, школи, заједници 

Вештине- Уме да препозна и разуме сопствена осећања и потребе; 

- Штити своје потребе на начин који не угрожава друге; 

- Комуницира- размењује мишљења са другима,износи своја осећања, 

потребе,мишљења и слуша, разуме и уважава туђе 

- мишљење;  

- Сарађује са вршњацима; договара се у групи  

- Конструктивно разрешава сукобе са вршњацима и одраслима 

- Самостално доноси одлуке и изводи закључке 

- Учествује у доношењу одлука у групи, разреду  

- Понаша се у складу са правилима и дужностима у одељењу и школи 

- Реагује у ситуацијама неправде, кршења својих и туђих права на начин 

који није угрожавајући за друге 

- Учествује у раду тима, поштујући договорена правила  

- Идентификује и покреће акције за решавање проблема у својој школи 

уважава дечија права и учествује у њиховом остваривању; 

- уважава дечија права и учествује у њиховом остваривању; 

- Штити своја и туђа права 

- Уочава проблеме у одељењу и учествује у ситуацијама угрожавања права 

- Спремност на супротстављање предрасудама дискриминацији и неправди 

на свим нивоима. 

- Спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи 

- Разуме важност поштовања правила у одељењу и школи њиховом 

решавању  

- на креативан начин изражава идеје, искуства, осећања  

- Учествује у развитку своје животне средине и штити је 

Ставови- Свест о себи као појединцу/појединки, и свест о припадности групи; 

речима да 

образложи  



- Преузима одговорност за своје поступке 

- Разумевање и уважавање различитости 

- Спремност да учествује у решавању проблема у својој школи 

- Спремност да учествује у активностима у школи и да сарађује са 

вршњацима и одраслима 

- Спремност да штити своја права, права других и преузима одговорност за 

своје речи и поступке у ситуацијама угрожавања права 

- Спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи 

- Разуме важност поштовања правила у одељењу и школи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

• понаша се у складу са правилима и дужностима у одељењу и школи 

• реагује у ситуацијама неправде, кршења својих и туђих права на начин 

који 

није угрожавајући за друге 

• учествује у раду тима,поштујући договорена правила 

• идентификује и покреће акције за решавање проблема у својој школи 

• сагледа свет као систем у коме су сви елементи међусобно повезани -

људи, догађаји, места 

 

               По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

• препозна своје особености и исказује их пред вршњацима  

• у игри и раду поштује и уважава исказане различитости и  специфичности својих 

вршњака  

• препознаје и исказује  своја  осећања,   

• опажа и изражава своја непријатна осећања (страх, бес, тугу), користи начине за 

њихово превазилажење  

• комуницира слушајући саговорника, држи се теме  

• сарађује са вршњацима; договара се у групи  

• у ситуацији конфликта и сукоба ставља се у позицију друге особе, прецизно и 

јасно се изражава у циљу налажења решења које задовољава обе стране  

• даје своје предлоге у вези школских и ваншколских активности  

3. Оцењивање- Успех ученика оцењује се описно на основу: 

а) процене остварених исхода, 

б) запажања о начину ангажовања ученика у току наставе, 

в) препоруке за даље напредовање. 

Критеријуми за оцењивање су: редовност у похађању наставе, заинтересованост, 

постигнуће, активно укључивање у процес наставе. 

 

 

 

 



Изборни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНА)                   

 

Ред. 

број 

наст
авне 

теме 

Н А С Т А В Н Е  

Т Е М Е /  

О Б Л А С Т И  

време 
реализац

ије теме 

(месеци) 

стандарди 
Н А С Т А В Н Е  

Ј Е Д И Н И Ц Е  

Број 

часо
ва   

по 

тем
и 

Број 

часова за 

обр
аду 

оста

ле 

тип
ове 

часо

ва 

1. УВОД 
IX  

1. Уводни час - Учимо о 

нашој вери - обрада 

1 1 / 

2. ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

IX,X  

2. Моја породица (као домаћа 

црква) - обрада 

3. Моја школа и другари - 

обрада 

4. Ми смо део Божје 

породице (Цркве) – обрада 

5. Ми смо део Божје 

породице (Цркве) – утвр., 

провера знања 

4 3 1 

3. ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И 

ПРИРОДЕ 

X,XI  

6. Када волим онда и слушам 

– обрада 

7. Даривање је израз љубави 

– обрада 

8. Цео свет на дар (Бог све 

ствара из љубави) – обрада 

9. Цео свет на дар (Бог све 

ствара из љубави) – утвр. 

10. Оче наш – обрада 

11. Заједница љубави Бога, 

човек и природе – утвр., 

провера знања 

6 4 2 

4. НЕИЗМЕРНА 

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

РОДИ! 

XI, 

XII 
 

12. Бог долази у овај свет – 

обрада 

13. Христос се роди – Божић 

у мом дому  - обрада 

14. Христос се роди – Божић 

у мом дому  - утвр. 

15. Како је Растко постао 

Свети Сава  - обрада  

(опис н.ј. - Свако од нас 

љубављу и кроз заједницу са 

Богом иде путем Светог 

Саве) 

16. Свети Сава, слава у 

школи и породици - обрада 

17. Свети Сава, слава у 

школи и породици  - 

утвр.,провера знања 

6 4 2 

 



5. ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

I,II, 

III 
 

18. Бог ствара свет - обрада 

19. Свет је наш дом - обрада 

(опис н. ј. - живот првих 

људи – жеља Божја да свет 

буде Црква)  

20. Свет је наш дом – утвр. 

21. Прихватимо дарове Божје 

- обрада 

(опис н. ј. - човек не прихвата 

дар, непослушност, 

себичност)  

22. Где је љубав ту је Бог - 

обрада 

(опис н. ј. - у Цркви 

остварујемо јединство људи 

и природе са Богом)  

23. Христова вечера са 

ученицима - обрада 

(опис н. ј. - Христови 

ученици - апостоли)  

24. Литургија - окупљање 

Божје породице – обрада 

25. Литургија - окупљање 

Божје породице – утвр. 

26. Пост – стаза љубави – 

обрада 

27. Пост – стаза љубави – 

утвр., провера знања 

10 7 3 

6. ХРИСТОВА 

ЉУБАВ ПРЕМА 

ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

III, IV  

28. Христова љубав према 

човеку и свету- обрада 

 (садржај н. ј. – Милостиви 

Самарјанин; песма „Знаш ли 

ко те љуби силно“)  

29. Препознајемо Христову 

љубав -обрада 

(садржај н. ј. – прича: „Добро 

дрво“, Ш. Силверстејн)  

30. Христос васкрсе! - обрада 

 (опис н. ј. – новозаветна 

сведочанства)  

31. Христос васкрсе! (посета 

парохијског храма)– утвр. 

4 3 1 

7. НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

(ТВОРЕВИНИ 

БОЖЈОЈ) 

V, VI  

32. Човек домаћин у свету - 

обрада 

(опис н. ј. - свештеник твари - 

природе) 

33. Радост служења – обрада 

5 4 1 



34. Љубав према људима и 

природи је љубав према Богу 

- обрада 

35. Христос је узор свима- 

обрада 

 

36. шта смо до сада научили 

– 

систематизација  

УКУПНО: 36 26 10 

 

Циљ  

-ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице  

 -пружити ученицима елементарно знање о Богу као бићу заједнице 

- омогућити ученицима да схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег народа 

 

Исходи 

Ученици ће моћи да: 

Когнитивни аспект: • опишу и објасне значење појма заједнице као и његов однос према 

њему блиским особама (породици) • препознају да не можемо једни без других • знају да 

нас љубав повезује са другима • знају да се правилно осене крсним знаком • знају да је Бог 

Света Тројица (Заједница) • знају да се  крштењем постаје члан Божје породице (Цркве) • 

упознају са Литургијом као догађајем (заједничком трпезом) на којем се окупља Божја 

породица 

Афективни аспект: • желе да чине добро другима (ближњима) у својој заједници • желе да 

изражавају хришћанску љубав према Богу и ближњима 

 

Садржај програма  

Годишњи фонд часова је 36. 

Бр. часова предвиђених за обраду градива је 26. 

Бр. часова предвиђених за утврђивање и друге типове часа је 10. 

 

Начин остваривања програма 

Циљ веронауке у првом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједнице личности 

те сходно томе и садржај програма треба остварити на тај начин. То се нарочито може 

постићи кроз различите заједничке, а једноставне задатке које ученици треба да ураде било 

у пару или у групном раду. За ово су посебно погодне наставне јединице „Библијска повест 

о стварању света“, „Празнујемо Рођење Христово“, „Празнујемо Васкрсење Христово“... 

 

 Облик рада:      идндивидуални 

                              фронтални 

                              групни (игроквиз) 

                              рад у паровима 

  

Методе рада:    дијалошка 

                               демонстративна 

                               текстуална 

                               илустрација 



Наставна средства: уџбеник, Свето Писмо, житија светих, дидактички материјал, панои, 

иконе, репородукције,  текст Литургије, CD са аудио и видео записима... 

 

Корелација са другим предметима: грађанско васпитање, свет око нас, ликовна култура, 

музичка култура, српски језик, народна традиција... 

Секција  «Духовна розница» 

Предвиђено је два часа слободних активности. Оне се организују за ученике који имају 

посебних склоности и љубави за своју православну веру и обичаје. Циљ је да ђаци 

веронауке постану реални чланови Цркве и да учествују у њeном животу и раду користећи 

сва своја знања и искуства из других предмета и сфера живота. Слободне активности могу 

се реализовати кроз следеће предлоге: 

 -учестововање на недељим Литургијама са својим вероучитељем  и причешћивање на 

њима 

 -учествовање у колектвним крштењима за још некрштене ђаке на нивоу Архиепископије 

београдско-карловачке или на нивоу општине и локалних цркава 

 -учествовање у хуманитарним акцијама за Домове за незбринуту децу и сличним 

установама -учествовање у свим хуманитарним акцијама у организацији СПЦ 

-екскурзије до оближњих цркава и манастира  

-уређење паноа за православну верску наставу 

-учестововање у организацији прославе школске славе св. Саве 

-учествовање у свим актвностима организованим од стране Архиепископије београдско-

карловачке  

-сарадња са часописом ,,Светосавко звонце' 

-учествовање у активностима организованим од стране Министарства просвете, 

Министарства вера, 

-сарадња са Спортским друштвом ,,Света Србија'' основано по благослову Његове Светости 

Патријарха српског г. Иринеја 

-учествовање у спортским манифестацијама које организује Катихетски одбор СПЦ-а    

-учествовање у Литургијском фестивалу које организује Актив вероучитеља ГО Чукарица-

Раковица 

-обележавање словенске писмености и културе кроз обележавање дана Свете браће 

солунске Кирила и Методија 

-посете музеја, галерија, библиотека, издавачких кућа, музеја СПЦ, редакције „Светосавско 

звонце“ 

-организовање представа и изложби у образовној установи и изван установе 

-уређење хола и школског простора ученичким радовима 

-организовање радионица поводом хришћанских празника и прослава у школи 

-посета храмова и манастира СПЦ 

-учествовање у конкурсима за литералне и илустроване радове 

-учествовање у данима духовне свечаности у организацији центра за културу и образовање 

Раковица 

                           

Иновације 

У остваривању садржаја програма акценат ће се ставити на појачани групни рад и рад у 

паровима, као и на одређене креативне радионице везане за највеће хришћанске празнике 

Васкрс и Божић (израда паноа, фигура од пластелина, честитки итд.). С обзиром на садржај 

програма одређени часови ће бити реализовани у библиотеци школе или у кабинету за 

информатику  кроз мултимедијалну наставу као и наставу у природи у летњој учионици. 
 


