
5. РАЗРЕД 

Наставни садржаји обавезних изборних предмета 

1: Грађанско васпитање 

                                                          2: Верска настава 

                                                          3: Немачки језик 

 

Изборни предмет 1: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

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

 

Циљ и задаци 

 Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу 

школе и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима кроз практично деловање. 

 

Задаци 

подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за 

унапређивање услова школског живота кроз праксу; 

упознавање школских правила и процедура; 

разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 

упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 

развијање комуникацијиских вештина неопходних за сарадничко понашање, 

аргументовање ставова и изражавање мишљења; 

обучавање техникама групног рада; 

развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања. 

 

Садржај програма 

Упознавање основних елемената програма. 

Сагледавање услова школског живота. 

Избор проблема на коме ће се радити. 

Сакупљање података о изабраном проблему. 

Активизам и партиципација – план акције. 

Јавна презентација плана акције. 

Осврт на научено – евалуација. 

 

Начин остваривања програма 

Реализација програма у оквиру предмета Грађанско васпитање засниваће се првенствено 

на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. Интерактивно учење се 

постиже кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кроз следећа фазе 

учења: ученици се најпре уводе у контекст теме кокја ће бити доминантна; креира се 

ситуација која свима омогућава да учествују у изналажењу решања за решавање 

проблема; кроз дискусију се размењује, објашњава и уобличује искуство; успоставља се 

веза са постојећим знањима и праве се генерализације. Интерактивни начин рада ће се 

остваривати кроз следеће форме: 

кооперативни рад наставник – ученик; 

кооперативни рад у малим групама; 

тимски рад; 

групна дискусија; 

симулација и играње улога; 

истраживачки рад. 

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ САДРЖАЈИ 



По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета 

разликује жеље од потреба 

и наведе примере везе 

између потреба и људских 

права 

препозна своје потребе, као 

и потребе других и да их 

уважава 

штити своја права на начин 

који не угрожава друге и 

њихова права 

учествује у доношењу 

правила рада групе и 

поштује их 

аргументује потребу 

посебне заштите права 

детета 

на примеру препозна 

уграђеност права деце у 

основним документима која 

уређују рад школе 

наводи примере и 

показатеље остварености и 

кршења дечјих права 

наводи чиниоце који утичу 

на остварење дечјих права 

поштујеправа и потребе 

ученика који су у инклузији 

у његовој школи 

препозна ситуације кршења 

својих права и права других 

идентификује кршење 

људских права на примеру 

неког историјског догађаја 

Потребе и права 

Потребе и жеље. 

Потребе и права. 

Права и правила у 

учионици. 

Правила рада у учионици, 

доношење групних 

правила. 

 

Права детета у 

документима о заштити 

права 

Посебност правадетета и 

људска права. 

Конвенције о правима 

детета. 

Врсте права. 

Показатељи остварености и 

кршења дечјих права. 

Конвенција о правима 

детата у документима која 

се односе на школу. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО Школа као 

заједница 

поштује правила одељенске 

заједницеи правила на 

нивоу школе 

поступа у складу са 

моралним вредностима 

грађанског друштва 

искаже свој став о значају 

правла у функционисању 

заједнице 

понаша се у складу са 

правилима и дужностима у 

школи 

наводи начине 

демократског одлучивања 

препозна одговорност 

одраслих у заштити права 

деце 

Права и функционисање 

заједнице 

Моје заједнице. 

Школа као заједница. 

Одлучивање у учионици и 

школи. 

Гласање и консензус као 

демократски начин 

одлучивања. 

 

Одговорности и обавезе у 

заједници 

Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља, наставника). 

 

Кршење и заштита права 



објасни улогу појединца и 

група у заштити дечјих 

права 

реално процени сопствену 

одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна 

коме да се обрати за помоћ 

Шта могу и коме да се 

обратим у ситуацијама 

насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Сукоби и насиље 

препозна и анализира 

сличности и разлике између 

ученика у групи 

прихвата друге ученике и 

уважава њихову 

различитост 

проналази примере 

моралних поступака у 

књижевним делима које 

чита 

у медијима проналази 

примере предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

нетолеранције по 

различитим основама и 

критички их анализира 

препозна и објасни врсте 

насиља 

прави разлику између 

безбедног и небезбедног 

понашањана друштвеним 

мрежама 

заштити од дигиталног 

насиља 

анализира сукоб из 

различитих углова и налази 

конструктвна решења 

прихватљива за све стране 

у сукобу 

аргументује предности 

конструктивног начина 

решавања сукоба 

Наши идентитети 

Наше сличности и разлике. 

Стереотипи и предрасуде. 

Дискриминација. 

Толеранција. 

 

Сукоби и насиље 

Сукоби и начини решавања 

сукоба. 

Предности конструктивног 

решавања сукоба. 

Врсте насиља: физичко, 

активно и пасивно, 

емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. 

Реаговање на насиље. 

Начини заштите од насиља. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

препознаје примере 

грађанског активизма у 

својој школи и исказује 

позитиван став према томе 

идентификује проблеме у 

својој школи 

прикупља податке о 

проблему користећи 

различите изворе и технике 

осмишљава акције, 

процењује њихову 

изводљивост и предвиђа 

могуће ефекте 

Планирање и извођење 

акција у школи у корист 

права детета 

Учешће ученика у школи. 

Избор проблема. 

Тражење решења проблема. 

Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката 

акције. 

Планирање и извођење 

акције. 

Завршна анализа акције и 

вредновање ефеката. 



активно учествује у тиму, 

поштујући правила тимског 

рада 

учествује у доношењу 

одлука у тиму/групи 

поштујући договорене 

процедуре и правила 

учествује у извођењу акције 

процењује ефекте 

спроведене акције и 

идентификује пропусте и 

грешке 

презентује, образлаже и 

аргументује изабрану 

акцију и добијене резултате 

за унапређење живота у 

школи 

Приказ и анализа групних 

радова. 

 

Изборни предмет 2: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи план рада наставника Верске наставе - Православни катихизис ( 1 час недељно, 

36 часова годишње, од тога око 20 часова за обраду и око 16 часова за утврђивање и 

вежбање). 

Циљеви и задаци 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијиских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да има се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и  неговање сопственог верског и културног 

идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате 

цркве или верске захеднице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавње других 

религијских искустава и философских погледа, научних сазнања и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика: развија отвореност и однос према Богу, 

другачијим и савршеном у односу на нас, 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; развија се 

способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о 

људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује, сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божију и за себе; развија 

тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другиом људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима другачијим од сопствене, ка 

изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са 

светом природом и Богом; да изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе 

и цивилизације у којој живи, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим 

областима; да изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао и способност за 

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

 



Православни катихизис 
 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

• уоче да Бог није оставио свет после греха првог човека; 

• стекну свест о томе да Бог никада не напушта човека ма какав грех он учинио; 

• уоче да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет; 

• уоче сличност у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

 

Садржај програма 

Припрема света за долазак Сина Божијег у свет ( Бог није одустао од свог плана да 

створени свет живи вечно и поред одбијања првог Адама да тај план спроведе у дело). 

Избор Адама и његових потомака као почетак Цркве (Стари завет између Бога и људи). 

Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и Цркве. 

Десет Божијих заповести (однос човека према Богу и другом човеку у старозаветној 

цркви) 

Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти (разне религије, митологија, 

философија, наука). 

Старозаветни мотиви у православној иконографији. 

 

Начин остваривања програма 

Обрађивањем старозаветне историје, ученицима треба предочити чињеницу да 

првобитни Божији план о свету и сједињењу свих створених бића преко човека са Богом 

може бити остварен. Иако се први човек Адам, својим грехом удаљио од Бога, не значи да 

је Рај заувек изгубљен и затворен за човека. Господ је, након истеривња Адама из Раја, дао 

нове могућности људима да се врате у Рај и поново остваре заједницу са Богом. 

Избором Аврама за праоца Јевреја (Богом изабраног народа Старог Завета) креће и 

стварање Цркве као иконе Будућег Царства. Тако да овде треба направити паралеле са 

данашњом литургијиском заједницом. 

Поштовање слободе сваке личности је основа за стварање савеза Бога и човека. Кроз 

читав Стари Завет може се видети наговештај испуњења Божијег обећања, датог Адаму и 

Еви датог након истеривања из Раја, да ће се родити Спаситељ света који ће људски род 

поново увести у Рај; тј. рођење Христа. 

Спасење је историјиски процес који се одвија од настанка света па до будућег века, тј. 

свеопштег васкрсења. 

Објашњењем тема кроз библијиску историју као и светску историју уопште видимо да 

људи, као иконе Божије, не престају да теже бесмртности. На то нам указује постојање 

(тј.стварање) различитих религија, митова, философија и наука, наравно исто тако и култура 

и уметности и најразличитијих остварења цивилизације. Све ово као крајњи циљ има 

превазилажење смрти. Кроз дијалог ове теме се разрађују и објашњавајући хришћанско 

виђење бесмртности ( за људе и природу тј. свет) и кроз савремена научна остварења. 

Литургија као лично јединство Бога и човека је круцијална тема кроз коју ћемо дати 

одговоре на који начин Хришћани превазилазе смртност. 

 



ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАMА 

I – УВОД 1. 

Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 

 

• Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса;  

• Установити 

каква су 

знања стекли 

и какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

школовању 

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 

5. разреда основне 

школе;  

• моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

циклусу школовања 

• Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

• Прелиминарна 

систематизација 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да 

има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. На 

почетку сваке 

наставне теме 

ученике би 

требало упознати 

са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, 

као и са начином 

вредновање 

њиховог рада. 

II - 

РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ 

СВЕТА 2. 

Религија и 

култура 

старог света  

3. Човек 

тражи Бога 

• Упознати 

ученике са 

основним 

елементима 

религије и 

културе 

старог века.  

• Упознати 

ученике са 

паганским 

митовима и 

легендама о 

• моћи да именује 

неке политеистичке 

религије.  

• моћи да наведе 

неке од 

карактеристика 

политеистичких 

религија и културе 

старог века 

• Религија и 

култура старог 

света  

• Човекова жеђ 

за Богом и 

вечним животом  

• Митови и 

легенде 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе:  

• теоријска 

настава (35 

часова)  

• практична 

настава (1 час)  

 



вечном 

животу. • 

Припремити 

ученике за 

сусрет са 

Откровењем 

Истинитог 

Бога. 

Место 

реализације 

наставе  

• Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици; 

 • Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

III - 

ОТКРИВЕЊЕ 

- СВЕТ 

БИБЛИЈЕ 4. 

Божје 

Откровење  

5. Свето 

Писмо 

(настанак, 

подела) 

 

 

•Развити код 

ученика свест 

о Богу као 

личности која 

се открива 

човеку 

•Упознати 

ученике са 

појмовима 

Светог 

Предања и 

Светог Писма 

•Објаснити 

ученицима 

узрок и начин 

настанка 

Библије 

• моћи да уочи да 

се Бог откривао 

изабраним људима, 

за разлику од 

паганских 

божанстава;  

• моћи да објасни 

да је рођење 

Христово догађај 

који дели историју 

на стару и нову еру;  

• моћи да наведе 

неке од библијских 

књига, њихове 

ауторе и оквирно 

време настанка  

• моћи да разликује 

Стари и Нови Завет  

• бити подстакнут 

да се односи према 

Библији као светој 

књизи; 

• Божије 

Откровење  

• Свето Писмо 

(настанак, 

подела) 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе  

• Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, али и 

тако да наставник 

стекне почетни 

увид у то каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

IV - 

СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА  

6. Стварање 

света  

7. Стварање 

човека  

8.Прародитељ

ски грех  

9. Човек изван 

рајског врта 

 

•Пружити 

ученицима 

знање да Бог 

из љубави 

ствара свет да 

би му дао 

вечно 

постојање;  

• Оспособити 

ученике за 

разумевање 

посебности 

улоге човека у 

• моћи да преприча 

библијску причу о 

постању и доживи 

је као дело љубави 

Божије  

• моћи да увиди да 

је Бог поред 

видљивог света 

створио и анђеле  

• моћи да преприча 

библијску 

приповест о 

стварању човека и 

• Шестоднев  

• Стварање 

човека „по икони 

и подобију“  

• 

Прародитељски 

грех  

• Човек изван 

рајског врта 

(Каин и Авељ, 

Ноје, 

Вавилонска 

кула) 

• Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 

савремене активне 

наставе, која 

својом динамиком 

подстиче ученике 

на истраживачки 

и проблемски 

приступ 

садржајима тема. 



свету, као 

споне између 

Бога и света.  

• Објаснити 

ученицима 

повест о 

првородном 

греху и 

његовим 

последицама;  

• Указати 

ученицима на 

начин на који 

се Бог стара о 

свету и човеку 

од Адама до 

Ноја;  

• Пробудити у 

ученицима 

осећај 

одговорности 

за свет који их 

окружује. 

уочи да је човек 

сличан Богу јер је 

слободан  

• бити подстакнут 

на развијање 

осећаја личне 

одговорности 

према природи; 

 • моћи да наведе 

неке од последица 

првородног греха 

по човека и читаву 

створену природу; 

 • моћи да преприча 

неку од библијских 

прича до Аврама;  

• моћи да повеже 

причу о Нојевој 

барци са Црквом 

• бити подстакнут 

на послушност као 

израз љубави према 

Богу; 

У току 

реализације 

стављати нагласак 

више на 

доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно 

и информативно. 

• Квалитет 

наставе се 

постиже када се 

наставни садржаји 

реализују у складу 

са савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и наставних 

средстава.  

• Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе 

– узрасту ученика, 

нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика. 

V - 

СТАРОЗАВЕ

ТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА  

10. Аврам и 

Божји позив  

• Упознати 

ученике са 

старозаветним 

личностима и 

догађајима  

• Указати 

ученицима на 

• моћи да наведе 

неке од 

најважнијих 

старозаветних 

личности и догађаја  

• моћи да уочи везу 

старозаветних 

• Аврам и 

Божији позив  

• Исак и његови 

синови  

• Праведни 

Јосиф • Мојсије  

• Пасха 

• У остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник 

је извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 



11. Исак и 

његови 

синови 12. 

Праведни 

Јосиф  

13. Мојсије  

14. Пасха 

везу између 

старозаветних 

личности и 

Христа  

• Указати 

ученицима на 

повезаност 

Пасхе и 

Христа • 

Указати 

ученицима на 

етичку 

вредност 

старозаветних 

списа  

• Развијање 

свести 

ученика о 

старању 

Божјем за 

свет кроз 

библијску 

историју;  

• Пружити 

ученицима 

знање о 

старозаветним 

мотивима у 

иконографији. 

праотаца и 

патријараха са 

Христом  

• моћи да исприча 

да јеврејски народ 

прославља Пасху 

као успомену на 

излазак из Египта  

• моћи да извуче 

моралну поуку из 

библијских 

приповести  

• моћи да препозна 

старозаветне 

личности и догађаје 

у православној 

иконографији. 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу. • 

Настава је 

успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом 

који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота. 

Евалуација 

наставе 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) 

наставник ће 

остварити на два 

начина: 

VI - ЗАКОН 

БОЖЈИ  

15. На гори 

Синају  

16. Десет 

Божјх 

заповести 

17.Закон 

Божји као 

педагог за 

Христа 

• Објаснити 

ученицима 

околности у 

којима је Бог 

дао Закон 

преко 

Мојсија; • 

Пружити 

ученицима 

основно 

знање о томе 

да се кроз 

заповести 

Божје 

остварује 

заједница 

између Бога и 

људи; 

• Пружити 

ученицима 

основ за 

• моћи да преприча 

библијски опис 

давања Десет 

Божијих заповести 

Мојсију; 

 • моћи да наведе и 

протумачи на 

основном нивоу 

Десет Божјих 

заповести;  

• моћи да разуме да 

је од односа према 

Заповестима 

зависила и 

припадност 

Божијем народу; 

• бити подстакнут 

да примени 

вредности Декалога 

у свом 

• Добијање 

Божијих 

заповести на 

гори Синају  

• Садржај Десет 

Божјих 

заповести • 

Смисао Декалога 

као припреме за 

Христа 

• процењивањем 

реакције ученика 

или прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића;  

• провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова;  

 

Оцењивање 

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз:  



разумевање да 

су Десет 

Божјих 

заповести 

водич и 

припрема за 

Христове 

заповести 

љубави 

свакодневном 

животу. 
• усмено 

испитивање;  

• писмено 

испитивање;  

• посматрање 

понашања 

ученика; 

VII - 

МЕСИЈАНСК

А НАДА  

18. „Земља 

меда и млекаˮ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски 

храм  

21. Псалми 

Давидови  

22. 

Старозаветни 

пророци  

23. 

Месијанска 

нада 

• Упознати 

ученике са 

појмом 

„обећане 

земље“ и 

њеним 

значајем за 

„изабрани 

народ 

Божији“ • 

Објаснити 

ученицима 

значај 

старозаветне 

Скиније и 

Храма 

 • Указати 

ученицима на 

улогу 

старозаветних 

царева и 

пророка  

• Указати 

ученицима на 

лепоту 

Давидових 

псалама  

• Објаснити 

ученицима 

појам Месије 

 • Предочити 

ученицима 

специфичност

и библијског 

текста и 

омогућити им 

да доживе 

његову 

сликовитост 

• моћи да препозна 

на слици Ковчег 

Завета и Скинију и 

да у једној 

реченици каже шта 

је мана  

 моћи да именује 

најважније 

личности јеврејског 

народа у Обећаној 

земљи  

• моћи да уочи да је 

Светиња над 

светињама посебно 

место Божијег 

присуства  

• знати да је цар 

Давид испевао 

Псалме у славу 

Божију  

• моћи да наведе 

неке од 

старозаветних 

пророка  

• моћи да уочи да 

су старозаветни 

пророци 

најављивали 

долазак Месије  

• увидети значај 

покајања и молитве 

као „жртве угодне 

Богу“ на основу 

одељака поучних и 

пророчких књига 

• Насељавање 

Обећане земље 

(Исус Навин, 

Самсон...)  

• Цар Давид  

• Соломон и 

јерусалимски 

храм  

• Псалми 

Давидови  

• Старозаветни 

пророци  

• Месијанска 

нада 

Оквирни број 

часова по темама  

 

Увод – 1  

Религија и 

култура старог 

света – 3 

Откривење – Свет 

Библије – 4 

Стварање света и 

човека – 7 

Старозаветна 

историја спасења 

– 7  

Закон Божији – 4 

Месијанска нада – 

8 Евалуација – 

1+1 

 

 

 



КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Биологија 

5. Ликовна култура 

6. Музичка култура 

7. Грађанско васпитање 

 

Изборни предмет 3: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Годишњи план рада наставника ( 2 часа недељно, 72 часа годишње). 

Циљ - Општи циљ наставе страног језика заснива се на потребама ученика које се 

остварују овладавањем комуникативних вештина и развијање способности и метода учења 

страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању је: развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких моралних, естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном населеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања из страног језика који ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме невербалне и вербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или другог страног језика. 

Задаци на нивоу језичких вештина:  

• Разумевања говора. 

• Усмено изражавање 

• Разумевање писаног текста 

• Писмено изражавање 

• Интеракција 

 

 

 

 



Месец Садржај Циљеви и задаци Методе и активности 

IX 
Први контакти, 

породица 

представљање и упознавање 

поздрављање и 

идентификација 

именовање особа 

тражење и давање 

информација 

посматрање 

бележење 

вежбе слушања 

фронтални метод 

дијалошки метод 

симулација 

X 
Породица, 

становање 

идентификација и именовање 

занимања 

изражавање припадности 

 

уочавање 

вежбе слушања 

демонстрација 

рад у паровима 

XI 
Породица, 

становање 

разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

команди 

постављање и одговарање на 

питања 

именовање и активности 

дијалог 

усмено излагање 

описивање 

XII 
Исхрана, домаће 

животиње  

тражење и давање обавештења 

описивање кућних љубимаца 

прављење изложби 

групни рад 

практичне активности 

I 
Исхрана, домаће 

животиње  
изражавање личног става 

описивање 

монолошко-дијалошки 

фронтални 

II Порекло 
Именовање земаља, језика и 

градова, давање обавештења 

уочавање и бележење 

импровизација 

демонстрација 

III 
Школа 

Обичаји 

Именовање предмета 

Давање мишљења 

рад у паровима 

илустративно-

демонстративна метода 



IV 

Ускрс, школа, 

одећа, дневне 

активности 

Именовање одевних предмета, 

наставних предмета, прибора, 

давање личних ставова 

описивање 

вербална текстуална 

метода 

демонстрација 

писани рад 

V 

Активности у 

школи, слободно 

време 

Тражење и давање обавештења 

монолошка 

комбинована 

описивање 

рад у паровима 

VI Распуст 

Планови за летовање 

Тражење и давање 

информација 

Фронтални 

Процењивање 

Монолошко-дијалошка 

Игре речима, сликама 

 

Исходи: Представљање себе и других, способност репродуктивног описивања себе, своје 

породице, места живљења. Разумевање краћих наставникових команди 



ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције 

ИСХОДИ 

По завшенј теми/области 

ученик ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији: 

САДРЖАЈИ 

Поздрављање 

Поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија 

језичка средства 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситауцијама 

Реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника и иницирање 

упознавања, успостављање 

контакта. 

 

Садржаји 

(Интер)културни садржаји: 

формално и неформално 

поздрављање, устаљена 

правила учтивости, име и 

презиме, надимци. 

Представљање себе и 

других; давање основних 

информација о себи; 

давање и тражење 

основних информација о 

другима 

Представи себе и другог 

Разуме јасно поставена 

једноставна питања личне 

природе и одговара на њих 

 

 

Језичке активности у 

комуниктивним 

ситацијама 

Иницирање упознавања, 

посредовање у упознавању 

и представљање других 

особа, присутних и 

одсутних, усмено и 

писано; слушање и читање 

кратких и једноставних 

текстова којим се нко 

представља; попуњавање 

формулара основним 

личним подацима.  

 

Садржаји 

Презент слабих глагола и 

најфреквентнијих јаких 

глагола (schlafen, fahren, 



essen, lessen, geben, 

nehmen, sprechen) 

Употреба одређеног, 

неодређеног, негационог, 

присвојног члана у 

номинативу и акузативу. 

Употреба нултог члана. 

Употреба упитних 

заменица и прилога (wer, 

was, wo, wie, wann). 

Употреба показне 

заменице das. 

Исказна и упитна реченица 

– положај глагола, ред 

речи. 

(Интер)културни садржаји: 

формално и неформално 

представљање, именовање 

сродства, име и презиме, 

земље немачког говорног 

подручја. 

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога 

Разуме упутства и налоге и 

реагује на њих 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање налога 

и упутстава и реаговање на 

њих (комуникација у 

учионици – упутства и 

налози које размењују 

учесници у наставном 

процесу, упутства за игру 

и слично) 

 

Садржаји 

Императив -  потврдни и 

одрични облици 2. Лица 

једнине и множине. 

Уотреба негационе 

партикуле nicht. 

Императив глагола са 



наглашеним префиксом. 

(рецептивно) 

Ред речи у реченицама са 

императивом.  

(Интер)културни садржаји: 

поштовање основних 

форми учтивости, песме. 

Исказивање правила 

понашања 

Разуме једноставна и 

пажљиво исказана правила 

понашања и реагује на њих, 

уз визуелу подршку и без ње 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставних исказа у вези 

са правилима понашања. 

 

Садржаји 

Неодређена заменица  у 

номинативу и акузативу . 

Презент модалних глагола 

у формулисаним молбама, 

упутствима и предлозима 

(рецептивно). 

Ред речи у реченицама са 

императивом. 

(Интер)културни садржаји: 

понашање на јавним 

местима, значење симбола. 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности 

Разуме позив и реагује на 

њега 

Упути позив на заједничку 

активност 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

позива на заједничку 

активност и реаговање на 

њих, усмено или писано 

(позив на рођендан, журку, 

на игру, у биоскоп...); 

упућивање и прихватање 

/одбијање позива на 

заједничку активност, 



усмено или писано, 

користећи 

најједноставније изразе 

молби, захвалности, 

извињења. 

 

Садржаји 

Употреба глагола кретања 

са акузативом. 

Употреба предлога (an, in, 

auf) 

(Интер)културни садржаји: 

рикладно прихватање и 

одбијање позива, 

рођендани, прослава 

рођендана, игре. 

Исказивање молбе, 

захтева и захвалности 

Разуме кратке и једноставне 

молбе и захтеве и реагује на 

њих 

Упути кратке и једноставне 

молбе и захтева 

Искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

начин 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

исказа којима се тражи 

помоћ, услуга или 

обавештење; давање 

једноставног, усменог или 

писаног одговора на 

исказану молбу или 

захтева; изражавање или 

прихватање захвалности у 

усменом или писаном 

облику. 

 

Садржаји 

Употреба неодређеног 

члана у номинативу и 

акузативу. 

Употреба модалних 

глагола у презенту. 



(Интер)културни садржаји: 

правила учтиве 

комуникације. 

Честитање 

Разуме једноставно исказане 

честитке и одговара на њих 

Упути једноставне честитке 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

устаљених израза којима 

се честита празник, 

рођендан, или неки други 

значајан догађај; 

реаговање на упућену 

честитку у усменом и 

писаном облику; 

упућивање кратких 

пригодних честитки у 

усменом и писаном 

облику. 

 

Садржаји 

Употреба личних заменица 

у номинативу, дативу и 

акузативу.  

(Интер)културни садржаји: 

најзаначајнији празници и 

начин обележавања 

прославе. 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава 

Разуме једноставан опис 

живих бића, предмета, места 

и појава 

Опише жива бића, предмете и 

места и појаве једноставним 

језичким средствима 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

описа живих бића, 

предмета, места и појава у 

којима се појављују 

информације о спољном 

изгеду, појавним 

облицима, димензијама и 

осталим најједноставнијим 

карактеристикама; давање 



кратких усмених и 

писаних описа живих 

бића, предмета, места и 

појава. 

 

Садржаји: 

Употреба придева и 

прилога као именског дела 

предиката уз глагол sein. 

Присвојни детерминативи 

у номинативу, дативу и 

акузативу. 

Ред речи у исказној и 

упитној реченици. 

Предлози уз глаголе 

мировања. 

(Интер)културни садржаји: 

култура становања, однос 

према живој и неживој 

природи. 

Описивање уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности 

Разуме једноставне исказе о 

уобичајеним и тренутним 

активностима и 

способностима и реагује на 

њих 

Опише и планира уобичајене 

и једноставне активности 

кратким једноставним 

језичким средствима 

Опише шта уме/не уме да 

уради 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање описа у 

вези са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

способностима у 

породичној  школској 

средини; састављање 

порука и спискова у вези 

са уобичајеним и 

тренутним активностима, 

плановима и 

способностима. 

 

Садржаји 



Употреба прилога за време 

и место (donnerstags&da, 

dort, hier). 

Ред речи у исказној, 

упитној и узвичној 

реченици. 

(Интер)културни садржаји: 

радно време, разонода, 

живот породице. 

Исказивање потреба, осета 

и осећања 

Разуме свакодневне исказе у 

вези с непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих 

Изрази основне потребе, 

осете и осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање исказа 

у вези са птребама, 

осетима, осећањима; 

саопштавање потреба и 

осета и предлагање 

решења у вези са њима; 

Усмено и писано 

исказивање својих осећања 

и реаговање на туђа. 

 

Садржаји: 

Личне заменице у 

номинативу, дативу и 

акузативу. 

(Интер)културни 

садржаји:мимика и 

гестикулација; употреба 

емотикона. 

Исказивање просторних 

односа и величина 

Разуме једноставна 

обавештења о простору и 

оријентацији у простору и 

реагује на њих 

Тражи и пружи кратка и 

једноставна обавештења о 

оријентацији у простору 

- опише непосредни простор у 

коме се креће 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање краћих 

текстова у којима се на 

једноставан начин описују 

просторни односи и 

оријентација у простору; 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 



сналажењу/ оријентацији у 

простори; усмено и писано 

описивање просторних 

односа у приватном и 

јавном простору (соба, 

стан, кућа, учионица, 

школа, музеј, биоскоп) 

 

Садржаји 

Употреба датива и 

акузатива уз глаголе 

мировања и кретања у 

простору. 

Прилози за 

место:geradeaus, links, 

rechts. 

(Интер)културни садржаји: 

јавни простор, култура 

становања.  

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

Разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену и реагује на њих 

Тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења о 

хронолошком/метеоролошком 

времену 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких текстова који се 

односе на тачно време, 

дан, месец или део дана 

(разглас/план вижње на 

аутобуској станици, 

аеродрому, биоскопски 

програм, договор за неку 

активност) или на 

метеоролошко време 

(тренутне или уобичајене 

временске прилике); 

усмено и писано траење и 

давање информација о 

времену дешавања неке 

активности или 

метеоролошким 

приликама. 

 



Садржаји: 

Употреба фраза за 

званично и незванично 

исказивање сатнице. 

Употреба предлога (am, 

um, nacht, vor). 

Безлични глаголи 

(рецептивно). 

(Интер)културни 

садржаји_ клима, разговор 

о времену, географске 

дестинације. 

Изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

- Разуме једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и 

реагује на њих 

- Тражи и да једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавања 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања 

и реаговање на њих; 

усмено и писано, 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања. 

 

Садржаји 

Употреба присвојних 

чланова. Зражавање 

припадности прелогом  

von + датив. 

(Интер)културни садржаји: 

породица и пријатељи, 

однос према животињама, 

кућни љубимци. 

Изражавање 

допадања/недопадања 

Разуме једноставне исказе за 

изражавање 

допадања/недопадања, 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 



слагања/неслагања и реагује 

на њих 

Тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима 

Слушање и читање 

кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавање 

допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено 

и писано исказивање 

слагања/неслагања, 

допадања/недопадања. 

 

Садржаји 

Презент модалног глагола  

Сложенице – род и 

грађење (рецептивно). 

Глагол finden за 

изражавање 

допадања/недопадања. 

(Интер)културни садржаји: 

уметност (књижевност за 

младе, стрип, филм, 

музика...), храна, спорт. 

Изражавање количине и 

бројева 

Разуме једноставне изразе 

који се односе на количину и 

реагује на њих 

Тражи и пружи основне 

информације у вези са 

количинама и бројевима 

Изрази присуство и одсуство 

некога и нечега 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

кратких и једноставних 

исказа који садрже 

информације у вези са 

количином и бројевима 

(новчани износ, узраст, 

време, број телефона и 

слично); усмено и писано 

коришћење једноставних 

исказа са бројевима до 

100. 

 

Садржаји 

Употреба језичких 

средстава квантификације. 



 

Употреба лексике којом се 

именује амбалажа. 

Исказивање количине и 

цене. Бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: 

друштвено окружење, 

оружења. 


