
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

5. разред 

 

ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 
 

Циљ учења слободне наставне активности Животне вештине је да ученик овлада знањима, 
развије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме различите животне 

ситуације и изазове, повећа капацитет да на одговоран начин брине о себи, другима и околини и 
понаша се у складу са културом безбедности. 

Разред: Пети  

Годишњи фонд 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 

програма 

Одговоран однос 

према здрављу 

Компетенција за 
целоживотно 

учење 

Сарадња 

Решавање 

проблема 

Одговорно учешће 
у демократском 

друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

– на одговоран начин брине 
о себи и околини и помаже 

другима у невољи; 

– проналази релевантне и 
поуздане изворе 

информација од значаја за 
сналажење у свакодневним 

и ванредним животним 

ситуацијама; 

– критички промишља и 
доноси одлуке уважавајући 

контекст ситуације, процену 
последица и најбољи 

интерес за себе, друге и 

околину; 

– јасно изрази сопствене 

мисли и осећања, са пажњом 
слуша саговорника и 

комуницира са другима на 

конструктиван начин; 

– сарађује са члановима 

групе којој припада и одупре 

се притиску групе на 

асертиван начин; 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА 

УЧЕЊЕ, РАД И ДРУШТВЕНИ 
ЖИВОТ 

Вештине критичког мишљења, 
решавања проблема, 

доношења одлука. 

Организационе вештине и 

вештине управљања временом. 

Социо-емоционалне вештине: 
сарадња, комуникација, 

асертивност, решавање 
сукоба, препознавање 

сопствених и туђих емоција, 

превазилажење стреса. 

 

ВЕШТИНЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ КУЛТУРЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

Култура безбедности и 

надлежности за смањење 

ризика од катастрофа. 

Климатске промене и заштита 

животне средине у контексту 

културе безбедности. 



– организује своје 

свакодневне активности на 

продуктиван начин; 

– препозна опасности и 

адекватно реагује; 

– разликује ризично од 
превентивног и безбедног 

поступања пре, током и 
након елементарне 

непогоде; 

– тумачи знакове опасности, 
посебно ЕОР и поступа у 

складу са упутствима 

надлежних служби; 

– процени сопствене 

могућности и ограничења у 

решавању проблема и 
потражи одговарајућу помоћ 

кад процени да ситуација 
превазилази његове 

могућности; 

– повезује информације од 
релевантних институција са 

потенцијалним ризицима и 
правилним реаговањем у 

кризним ситуацијама; 

– образложи значај 
солидарности са људима у 

невољи; 

– аргументује значај културе 

безбедности и пружања прве 

помоћи; 

– искаже афирмативни став 

о људима који су активисти 

Црвеног крста; 

– наведе које надлежан за 

одређене ванредне 
ситуације и симулира позив 

хитним службама; 

Општа безбедност: безбедност 

у саобраћају; знаци опасности 
и упозорења (зрачење, 

биолошка опасност, ЕОС – 
експлозивни остаци рата, 

запаљиво, хемиjски 

производи). 

План комуникације и 

евакуације у случају несреће. 

Елементарне непогоде: 
пожари, земљотреси, поплаве, 

екстремни метеоролошки 

услови. 

Безбедност на води. 

Прва помоћ. 



– доведе у везу заштиту 

животне средине са 
климатским променама и 

културом безбедности; 

– разликује безбедно, 
небезбедно и ризично 

понашање у саобраћају и 
примењује мере заштите 

приликом вожње различитим 

превозним средствима; 

– наброји правила којих се 

треба придржавати у 
комуникацији током несреће, 

наведе садржај торбе за 
случај несреће, поступа 

према плану евакуације и 

комуникације; 

– наброји и објасни мере за 
ублажавање и смањења 

ризика од земљотреса, 
пожара, поплава и 

екстремних метеоролошких 

услова; 

– разликује безбедна од 

небезбедних купалишта, 
објасни улогу спасиоца, 

поступа у складу са 
правилима понашања на 

купалиштима и демонстрира 
поступак самопомоћи у 

случају грча мишића у води; 

– наведе принципе и 

демонстрира пружање прве 
помоћи на изабраном 

примеру. 

 


