
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

7. разред 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју 
компетенција потребних за одговорну улогу у друштву у погледу очувања 

животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

Разред: Седми 

Годишњи фонд часова: 36 

ОПШТЕ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма 

ученик ће бити у стању 
да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– образложи избор 

теме/истраживања из 
области одрживог развоја, 

циљ и план рада користећи 

вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки 

задатак; 

– планира ресурсе и 
управља њима, усмерен на 

достизање реалног циља; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 
истраживање, користећи 

поуздане изворе 
информација, наводећи 

извор и аутора; 

– прикаже и образложи 
резултате истраживања са 

аспеката очувања животне 
средине, биодиверзитета и 

здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном 

уметничком техником; 

– користи ИКТ за 

комуникацију, прикупљање 
и обраду података и 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 
ОПСТАНАК 

Еколошки отисак. 

Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Врсте отпада. Управљање 

отпадом. Комунални отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, 
РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА 

УПОТРЕБА ДОБАРА И 
СИРОВИНА 

Секундарне сировине: папир, 
уља у исхрани, текстил, 

пластика. 

Предности и недостаци 
поновне употребе добара и 

сировина. 

3Р правила. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ 

Извори енергије. 



представљање резултата 

истраживања; 

– вреднује утицај својих 
навика у потрошњи ресурса 

и одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које 
су усмерене ка заштити, 

обнови и унапређењу 
животне средине и одрживом 

развоју; 

– повеже значај очувања 
животне средине са бригом о 

сопственом и колективном 

здрављу; 

– одговорно се односи према 

себи, сарадницима, животној 

средини и културном 

наслеђу; 

– користи језик и стил 

комуникације који су 
специфични за поједине 

научне и техничке 
дисциплине и чува језички 

идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 
допринос постизању 

договора и афирмишући 
толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

Енергетска ефикасност. 

Обновљиви извори енергије. 

Предности и недостаци 

обновљивих извора енергије. 

 


