
 

 

Ред. 

Бр. 

теме 

Исходи 

    

Назив 

наставне 

теме/области 

садржај 

Начини 

остваривања 

програма  

(облици рада, 

наставне методе, 

наставна 

средства, 

корелације) 

Активности 

наставника и 

ученика 

Међупредметне 

компетенције 

Праћење и 

процењивање 

(формативно и 

сумативно 

оцењивање) 

 

I 

По 

завршетку 

теме, 

ученик  ће 

моћи да: 

 

– разликује 

понашања 

појединаца 

која 

доприносе 

или ометају 

функциони

сање и 

напредова

ње групе; 

 – 

успоставља

, гради и 

чува 

успешне 

односе са 

члановима 

групе којој 

припада;  

– искаже 

своја 

осећања и 

ЉУДСКА 

ПРАВА Ја и 

други у 

различитим 

групама 

 

Садржај:    

 

Групни 

идентитет 

Ко смо ми – 

сличности и 

разлике? Групе 

којима 

припадамо 

(породица, 

одељење, 

школа, спортски 

клуб, музичка 

школа...). Од 

чега зависи 

функционисање 

и напредак 

групе: 

комуникација, 

сарадња, 

узајамно 

подржавање, 

Интерактивна 

радионица 

Представљање 

покретом , 

цртежом 

Прављење 

беџа,стрипа 

Игровне 

активности 

Искуствено 

учење кроз 

размену у групи  

Играње улога 
 

Облик рада:   

  - фронтални 

 - индивидуални 

  - рад у пару 

  - групни 

 

Методе рада:  

    - дијалошка 

    - 

илустративно- 

демонстративна 

     - 

интерактивна 

Наставник: 

Припрема,                  

мотивише, чита; 

усмено излаже; 

приказује, 

показује;  

демонстрира  

-усмерава 

активности  

ученика 

-подстиче 

ученике на 

увиђање и 

повезивање са  

садржајима; води 

разговор 

 

Ученик:  

- посматра, црта, 

пише, описује, 

прича, извештава, 

процењује, 

групише, прати, 

истражује, игра, 

глуми 

 

Компетенција 

комуникација 

Изражава своје 

ставове, мишљења, 

осећања. Уме да 

слуша излагање 

саговорника до 

краја и без упадица. 

Компетенција 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Зна дечја и основна 

људска права и 

одговорности, уме 

да препозна њихово 

кршење.  

 Могу се 

пратити 

следећи 

показатељи: 

начин на који 

ученик 

учествује у 

активностима, 

како прикупља 

податке, како 

аргументује, 

евалуира, 

документује. 

Посебно 

поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да 

се нађе веза 

међу појавама, 

наведе пример, 

промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

 2. РАЗРЕД 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

  

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Циљ учења 

наставног 

предмета  

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја 

личности која је одговорна према својим правима и правима других, 

отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу 

школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности 

демократског друштва. 

Годишњи 

фонд часова 

36 

Недељни 

фонд часова 

1 



потребе на 

начин који 

не 

угрожава 

друге; – 

препозна и 

уважи 

осећања и 

потребе 

других; 

 – наведе и 

својим 

речима 

објасни 

основна 

права 

детета 

садржана у 

Конвенцији 

о дечјим 

правима;  

– прихвата 

и 

образлаже 

на 

примерима 

из живота 

да свако 

дете има 

иста права 

без обзира 

на 

различитос

ти;  

– препозна 

ситуације 

кршења 

својих и 

туђих 

права и 

показује 

спремност 

да тражи 

помоћ; 

 

блискост. 

Понашања 

појединаца која 

ојачавају или 

ометају односе у 

групи. Осећања 

Изражавање 

сопствених 

осећања. 

Осећања других, 

како их 

препознајемо и 

уважавамо. Веза 

осећања са 

мислима и 

понашањима. 

Потребе и права 

Моје потребе и 

потребе других. 

Осећања, 

потребе, 

вредности и 

начин њиховог 

остваривања. 

Веза са правима. 

Права детета 

Конвенција о 

дечјим правима. 

Различити смо, 

али су нам права 

иста. Људска 

права важе 

свуда и за 

сваког. Кршење 

и заштита права 

Нисам 

посматрач, 

реагујем на 

ситуације 

кршења права 

деце у одељењу 

и школи. Знам 

како и коме да 

се обратим за 

помоћ. 

     - 

истраживачка 

    - игра улога 

 

Наставна 

средства:  

Уџбеник, 

потребан 

материјал 

 

Корелација:  

Свет око нас:  

Ја и други, 

Породични дом, 

школа .      

Српски језик:  

Разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре. 

Сценска 

инпровизација. 

Вођени и 

слободни 

разговор. 

Музичка 

култура:  

Кад си срећан. 

Ликовна 

култура: 

Ликовна 

култура и 

окружење. 

Односи у 

видном пољу 

 

Место 

извођења:  

 учионица 

 

чињенице од 

интерпретациј

е, изведе 

закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 

предвиде 

последице, 

дају креативна 

решења. 

Наставник, 

такође, прати 

и вреднује 

како ученици 

међусобно 

сарађују, како 

решавају 

сукобе 

мишљења, 

како једни 

другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, 

како 

превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. 

 

II 

По 

завршетку 

теме, 

ученик  ће 

моћи да: 

 

– се 

договара и 

одлучује у 

доношењу 

ДЕМОКРАТС

КО  

ДРУШТВО  

Школа као 

заједница 

 

Садржај:   

  

Школа као 

заједница 

Интерактивне 

радионице  

 Искуствено 

учење кроз 

размену у групи 

Представљање 

покретом            

Цртање на 

задату тему 

Прављење паноа 

Наставник: 

Припрема,                  

мотивише, чита; 

усмено излаже; 

приказује, 

показује;  

демонстрира  

-усмерава 

активности  

ученика 

Компетенција 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву:                 

Понаша се 

одговорно,хумано и 

толератно. 

Компетенција 

сарадња: 

Одговорно и 

 Могу се 

пратити 

следећи 

показатељи: 

начин на који 

ученик 

учествује у 

активностима, 

како прикупља 

податке, како 



правила 

групе и да 

се понаша 

у складу са 

њима;  

– наводи 

примере 

међусобне 

повезаност

и права и 

одговорнос

ти; 

 – разликује 

ненасилну 

од насилне 

комуникац

ије међу 

члановима 

групе на 

примерима 

из 

свакодневн

ог живота, 

из 

књижевних 

дела које 

чита и 

филмова 

које гледа;  

– саслуша 

излагање 

саговорник

а без 

упадица и 

са 

уважавање

м;  

– даје и 

прихвата 

предлоге 

водећи 

рачуна о 

интересу 

свих страна 

у сукобу; 

 

Вредности 

школе као 

заједнице – 

равноправност, 

одговорност, 

солидарност, 

брига за друге, 

толерантност, 

праведност, 

поштење. 

Правила у 

школи и њихова 

функција. 

Одговорности 

ученика и 

одраслих за 

функционисање 

школе као 

заједнице. 

Односи у 

заједници Како 

радим сам, а 

како у групи? 

Шта у школи 

радимо заједно? 

У чему смо 

добри? У чему 

бисмо могли 

бити бољи? 

Како 

комуницирамо у 

групи? Насилна 

и ненасилна 

комуникација. 

Сукоби Узроци 

сукоба и шта са 

њима. Сукоб из 

угла оног 

другог. 

Посредовање у 

сукобу. 

Конструктивно 

решавање 

сукоба. 

Игровне 

активности 

Играње улога 

 

Облик рада:   

  - фронтални 

 - индивидуални 

  - рад у пару 

  - групни 

 

Методе рада:  

    - дијалошка 

    - 

илустративно- 

демонстративна 

     - 

интерактивна 

     - 

истраживачка 

    - игра улога 

 

Наставна 

средства:  

Уџбеник, 

потребан 

материјал 

 

Корелација:  

Свет око нас: 

Породични дом, 

школа  

Српски језик:            

Разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре.  

Сценска 

инпровизација.  

Вођени и 

слободни 

разговор. 

Музичка 

култура: 

Другарство. 

Физичко 

васпитање: 

Бацања и 

хватања. 

 

Место 

извођења:  

 учионица 

-подстиче 

ученике на 

увиђање и 

повезивање са  

садржајима; води 

разговор 

 

Ученик:  

- посматра, црта, 

пише, описује, 

прича, извештава, 

процењује, 

групише, прати, 

истражује, игра, 

глуми 

 

савесно извршава 

заједничке 

активности 

стављајући 

интересе групе 

изнад сопствених. 

Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје 

место и улогу у 

групи или пару. 

аргументује, 

евалуира, 

документује. 

Посебно 

поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да 

се нађе веза 

међу појавама, 

наведе пример, 

промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретациј

е, изведе 

закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 

предвиде 

последице, 

дају креативна 

решења. 

Наставник, 

такође, прати 

и вреднује 

како ученици 

међусобно 

сарађују, како 

решавају 

сукобе 

мишљења, 

како једни 

другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, 

како 

превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. 



 

III 

По 

завршетку 

теме, 

ученик  ће 

моћи да: 

 

– представи 

шта садржи 

и чему 

служи 

Правилник 

о 

безбедност

и ученика 

његове 

школе;  

– се 

понаша у 

складу са 

Правилник

ом о 

безбедност

и ученика; 

 – наводи 

примере 

одговорнос

ти 

одраслих и 

ученика за 

безбедност 

у школи;  

– 

препознаје 

предности, 

ризике и 

опасности 

по себе и 

друге и 

одговорно 

поступа 

при 

коришћењу 

мобилног 

телефона и 

интернета; 

ПРОЦЕСИ  У 

САВРЕМЕНО

М СВЕТУ  

Школа као 

безбедно место 

 

Садржај:    

 

Безбедност 

ученика у 

школи Ученици 

имају право на 

заштиту и 

безбедност. 

Правилник 

школе о 

безбедности 

ученика. 

Безбедност 

ученика у 

школи и 

школском 

дворишту, на 

путу између 

куће и школе, 

ван школе – на 

излету и на 

настави у 

природи. 

Безбедност 

ученика је 

одговорност 

свих – 

запослених у 

школи, ученика, 

родитеља, 

институција ван 

школе. Безбедно 

и небезбедно 

понашање на 

интернету. 

Одговорна 

употреба 

мобилног 

телефона. 

 Интерактивне 

радионице   

Искуствено 

учење кроз 

размену у групи 

Представљање 

покретом            

Цртање на 

задату тему 

Игровне 

активности 

Играње улога 

 

Облик рада:   

  - фронтални 

 - индивидуални 

  - рад у пару 

  - групни 

 

Методе рада:  

    - дијалошка 

    - 

илустративно- 

демонстративна 

     - 

интерактивна 

     - 

истраживачка 

    - игра улога 

 

Наставна 

средства:  

Уџбеник, 

потребан 

материјал 

 

Корелација:  

Српски језик:               

Вођени и 

слободни 

разговор. 

Разговорне, 

ситуационе и 

језичке игре. 

Сценска 

импровизација.     

Ликовна 

култура: 

Ликовна 

култура и 

окружење.                  

Односи у 

видном пољу. 

 

Место 

извођења:  

Наставник: 

Припрема,                  

мотивише, чита; 

усмено излаже; 

приказује, 

показује;  

демонстрира  

-усмерава 

активности  

ученика 

-подстиче 

ученике на 

увиђање и 

повезивање са  

садржајима; води 

разговор 

 

Ученик:  

- посматра, црта, 

пише, описује, 

прича, извештава, 

процењује, 

групише, прати,  

истражује, игра, 

глуми 

Компетенција 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву: 

Понаша се 

одговорно,хумано и 

толератно. 

Компетенција 

сарадња: 

Одговорно и 

савесно извршава 

заједничке 

активности 

стављајући 

интересе групе 

изнад сопствених. 

Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје 

место и улогу у 

групи или пару. 

Компетенција-

комуникација 

Уме да слуша 

излагање 

саговорника до 

краја и без упадица.                

Изражава своје 

ставове,мишљења,о

сећања, на 

позитиван, 

конструктиван и 

аргументован 

начин. 

Познаје различите 

облике 

комуникације и 

њихове одлике. 

 Могу се 

пратити 

следећи 

показатељи: 

начин на који 

ученик 

учествује у 

активностима, 

како прикупља 

податке, како 

аргументује, 

евалуира, 

документује. 

Посебно 

поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да 

се нађе веза 

међу појавама, 

наведе пример, 

промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретациј

е, изведе 

закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 

предвиде 

последице, 

дају креативна 

решења. 

Наставник, 

такође, прати 

и вреднује 

како ученици 

међусобно 

сарађују, како 

решавају 

сукобе 

мишљења, 

како једни 

другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, 

како 



 Учионица превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. 

 

IV 

По 

завршетку 

теме, 

ученик  ће 

моћи да: 

 

– сарађује и 

преузима 

различите 

улоге на 

основу 

договора у 

групи; – 

износи 

мишљење, 

образлаже 

идеје, даје 

предлоге 

који могу 

унапредити 

безбедност 

ученика у 

школи; – 

учествује у 

изради 

плана 

једноставне 

акције;  

– са другим 

ученицима 

изводи и 

документуј

е 

једноставну 

акцију; 

 – 

доприноси 

промоцији 

акције;  

– на 

једноставан 

начин 

вреднује 

изведену 

акцију. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Школа као 

безбедно место 

за све 

 

Садржај:    

 

Како учинити 

школу 

безбедним 

местом за све – 

планирање и 

извођење 

једноставне 

акције. Кораци у 

планирању и 

извођењу 

акције. Избор 

теме/проблема/a

ктивности којом 

ћемо се бавити. 

Одређивање 

циља и израда 

плана акције – 

подела улога, 

договор о 

роковима, 

начину 

реализације. 

Извођење и 

документовање 

акције – видео-

снимци 

фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција 

акције на нивоу 

школе – 

приказивање 

другим 

одељењима, 

родитељима и 

сл., прављење 

постера или 

паноа, 

објављивање 

Избор теме 

/проблема/aктив

ности којом 

ћемо се бавити. 

Одређивање 

циља и израда 

плана акције – 

подела улога, 

договор о 

роковима, 

начину 

реализације. 

Извођење и 

документовање 

акције – видео, 

фотографије, 

текстови и сл. 

Промоција 

акције на нивоу 

школе – 

приказивање 

другим 

одељењима, 

родитељима и 

сл., прављење 

постера или 

паноа. 

Вредновање 

акције – чиме 

смо задовољни, 

шта је могло 

бити боље.  

 

 Облик рада:  

 -фронтални                    

-индивидуални           

 - рад у пару                 

 - групни 

 

Методе рада:  

- дијалошка 

- илустративно            

- 

демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- игра улога 

Наставник: 

Припрема,                  

мотивише, чита; 

усмено излаже; 

приказује, 

показује;  

демонстрира  

-усмерава 

активности  

ученика 

-подстиче 

ученике на 

увиђање и 

повезивање са  

садржајима; води 

разговор 

 

Ученик:  

- посматра, црта, 

пише, описује, 

прича, извештава, 

процењује, 

групише, прати, 

истражује, игра, 

глуми 

 

Компетенција 

комуникација 

Уме да слуша 

излагање 

саговорника до 

краја и без упадица.  

Изражава своје 

ставове, мишљења, 

осећања. 

Компетенција 

одговорно учешће 

у демократском 

друштву:    

Понаша се 

одговорно,хумано и 

толератно. 

Компетенција 

сарадња: 

 Одговорно и 

савесно извршава 

заједничке 

активности 

стављајући 

интересе групе 

изнад сопствених. 

Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје 

место и улогу у 

групи.      Критички 

процењује свој рад 

и рад чланова 

групе,и уме да 

представи 

резултате рада. 

 Компетенција 

предузетништво: 

Развија нове 

вештине и 

примењује их у 

практичном 

раду.Учествује у 

самосталним и 

тимским 

пројектима. 

Могу се 

пратити 

следећи 

показатељи: 

начин на који 

ученик 

учествује у 

активностима, 

како прикупља 

податке, како 

аргументује, 

евалуира, 

документује. 

Посебно 

поуздани 

показатељи су 

квалитет 

постављених 

питања, 

способност да 

се нађе веза 

међу појавама, 

наведе пример, 

промени 

мишљење у 

контакту са 

аргументима, 

разликују 

чињенице од 

интерпретациј

е, изведе 

закључак, 

прихвати 

другачије 

мишљење, 

примени 

научено, 

предвиде 

последице, 

дају креативна 

решења. 

Наставник, 

такође, прати 

и вреднује 

како ученици 

међусобно 

сарађују, како 



прилога у 

школском 

листу. 

Вредновање 

акције – чиме 

смо задовољни, 

шта је могло 

бити боље. 

 

 

Наставна 

средства:  

Уџбеник, 

потребан 

материјал  

 

Корелација:  

Српски језик:  

Сценско 

извођење текста.              

 Писање 

обавештења, 

писма.  

Свет око нас:     

Човек ствара.  

Ликовна 

култура:       

Ликовна 

култура и 

окружење.  

 

Место 

извођења:  

 учионица 

решавају 

сукобе 

мишљења, 

како једни 

другима 

помажу, да ли 

испољавају 

иницијативу, 

како 

превазилазе 

тешкоће, да ли 

показују 

критичко 

мишљење или 

критицизам, 

колико су 

креативни. 

 

                 Кључни појмови садржаја: група, школа као заједница, безбедност у школи. 

 

 

 

 

Изборни предмет: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи план рада наставника (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљеви 

Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржаји вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и реглигијских заједница које живе и делују на нашим просторима, 

да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући 

слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве или заједнице којој историјски 

припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. 

Упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате Цркве 

или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и 

свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

 

Задаци 

• да развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, 

као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, 



а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија 

екстремни индивидуализам и егоцентризам 

• да развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања 

човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу 

са природом која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као 

творевину Божју и за себе 

• развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 

сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, 

народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже између заједница и властите личности и ка остваривању 

сусрета са светом, са природом и пре и после свега са Богом 

• да изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у 

којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима 

• да изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за 

разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  

 

Садржај програма 

• Бог је заједница личности Оца, Сина и Светога Духа (биће као заједница, као љубав) 

• Литургија као икона будућег века, Царства Божијег 

• Литургија – откривање Бога (литургијско искуство Бога, личности, слободе, љубави; 

Бог као биће заједнице) 

• Структура Литургије – Цркве (епископ, свештеници, ђакони и народ) 

• Литургија је и присуство Христово и ишчекивање доласка Христовог (љубављу 

према Христу чинимо да је он присутан међу нама на Литургији иако је физички 

одсутан) 

• Православна иконографија показује стање света и човека у будућем веку 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

• уоче да Литургија није обичан догађај 

• уоче да се на Литургији појављује Бог као заједница личности: Оца, Сина и Светог 

Духа 

• упознају структуру Литургије 

• разликују радње на Литургији 

• уоче да је Исус Христос, иако физички одсутан, присутан на Литургији као плод 

наше љубави према њему. 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Верска настава треба да буде припрема ученика да прихвате да је постојање израз 

заједнице, односно да је личност заједница са другом личношћу. У настави се за остварење 

овога користе дечји цртежи који настају као продукт прича са темама: родитељи, браћа, 

сестре, кућа, Христос и деца, Христос и апостоли и слично. Све ово треба да указује на 

заједницу са другима као основу постојања. Нагласак треба ставити на литургијску 

заједницу, јер је то заједница истинског постојања – заједница човека са Богом у Христу. 

Појмове као што су: Бог, љубав, личност, такође треба тумачити на основу искуства 

заједнице са другим човеком, односно литургијског искуства заједништва. 

 


