
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

5. разред 

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 
Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету 

јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне 
средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања 

света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном 
окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу 

разумевања и примене концепта одрживог развоја. 

Разред: Пети 

Годишњи фонд: 36 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја програма 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 
према околини 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Компетенција за 
целоживотно 

учење 

 
– наведе изворе и последице 

загађења природне средине 

– разликује изворе и врсте 

загађења; 

– анализира из различитих 

углова утицај загађења на живи 

свет; 

– разврстава изворе загађења; 

– истражи изворе загађења у 

локалној средини; 

– наведе примере последица 

стварања озонских рупа и 
других глобалних проблема на 

животну средину; 

– уочава узрочно последичне 
везе између глобалних и 

локалних проблема загађења и 

очувања природне средине; 

– уочи повезаност природних, 

социјалних и економских 
фактора у очувању животне 

средине; 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

Основни појмови из 

области животне средине. 

Утицај човека на животну 

средину. 

Концепт одрживог 

развоја. 

Спровођење акција у 

заштити и очувању 
животне средине (мали 

пројекти). 
 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА 
(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

Природни ресурси 
(богатства) – дефиниција, 

подела и значај. 

Обновљиви и 
необновљиви природни 

ресурси. 

Жива бића као природни 

ресурс (мали пројекти). 



Естетичка 

компетенција 

 

 

– креира решења за смањење 
загађења од отпада у оквиру 

пројеката; 

– користи методе и алате 

истраживања на терену; 

– прикупља податке из 

различитих извора уз критичко 
сагледавање и доношење 

закључка; 

– разликује биодиверзитет од 

геодиверзитета; 

– идентификује и објашњава 

факторе који доводе до 
угрожавања биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

– процењује негативан утицај 

појединих фактора на 
биодиверзитет и геодиверзитет 

у локалној средини; 

– наводи примере заштите 
биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

– креира истраживачке задатке; 

– користи ИКТ приликом 
прикупљања информација и 

представљања резултата 
истраживања о геодиверзитету 

и биодиверзитету; 

– ради у тиму, размењује 
мишљење и учествује у 

акцијама очувања животне 

средине; 

– објашњава резултате 
истраживања повезаности 

геодиверзитета и 
биодиверзитета. 

Одрживо коришћење 
ресурса. 

 
ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Појам, извори и врсте 

загађивања. 

Глобалне промене и 

глобалне последице. 

Озонске рупе и последице 

на животну средину. 

Смањење загађења од 

отпада. 
 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И 

ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 
Дефиниција 

биодиверзитета и 

геодиверзитета. 

Угрожавање 

биодиверзитета и 

геодиверзитета. 

Заштита биодиверзитета и 

геодиверзитета. 
 

 


