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Уџбеник: Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе, Вулкан 

знање, Београд, 2020. 
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2020. 
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Редни 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број часова 

Обрада 
Остали типови 

часа 
Укупно 

1.  У свету папирних бродова 11 7 18 

2. Златне лествице знања 11 6 17 

3. Колевка за времена 7 9 16 

4. 
 

Ја ти добра не дам ниједнога 
9 7 16 

5. У сусрет Светом Сави 8 5 13 

6. Поруке прошлости 16 10 26 

7. Слике природе 12 2 14 

8. Слике из маште 11 13 24 

УКУПНО 85 59 144 

 

 

 

 

 



Редни бр.и назив 
наставнетеме 

Исходи 

(Ученик ће битиу стању да...) 
Међупредметне 

компетенције 

Стандард

и 

1.У свету папирних 

бродова 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са нвим длима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ разликује народну од ауторске књижевности; одлике књижевних 

родова и основних књижевних врста, 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ тумачи мотиве (према њиховом садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном лирском тексту); 

▪ разликује песму у прози; 

▪ уочи композицију књижевног дела; 

▪ разликује сиже и фабулу; 

▪ анализира идејни слој књижевног дела служећи се аргументима 

из текста; 

▪ локализује књижевно дело из обавезног школског програма; 

▪ одреди непроменљиве врсте речи у типичним случајевима; 

▪ разликује футур други и императив; 

▪ говори на задату тему поштујући књижевнојезучку норму. 

Компетенција за 

учење 

Сарадња  

Решавање проблема 

Комуникација  

Естетичка  

СЈ.1.3.4. 

СЈ.1.3.10. 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.2. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.2.3.3. 

СЈ.2.3.8. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 

СЈ.3.4.8. 

2.Златне лествице 

знања 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са нвим длима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ критички промишља о смислу књижевног текста и аргументовано 

образлаже свој став; 

▪ тумачи мотиве (према њиховом садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном лирском тексту); 

▪ разликује аутобиографију; 

▪ разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, 

драмског писца или лирског субјекта 

▪ разликује основне одлике стиха и строфе; 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

естетска 

компетенција, 

компетенција за 

учење, одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

СЈ.1.3.10. 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.1.4.7. 

СЈ.2.3.8. 

СЈ.2.4.2. 

СЈ.2.4.4. 

СЈ.2.4.6. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 



▪ уочи опкорачење; 

▪ локализује књижевно дело из обавезног шсколског програма; 

▪ препозна националне вредности и негује културноисторијску 

баштину; 

▪ разликује имератив; 

▪ разликује глаголске прилоге и глаголски придев трпни; 

▪ доследно примењује правописну норму у писању глаголских 

облика; 

▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

СЈ.3.4.8. 

3.Колевка за 

времена 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ тумачи мотиве (према њиховом садејству или контрастивности) и 

песничке слике у одабраном лирском тексту); 

▪ разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, 

драмског писца или лирског субјекта 

▪ локализује књижевно дело из обавезног школског програма; 

▪ разликује основне одлике стиха и строфе; 

▪ уочи цезуру; 

▪ уочи реферн; 

▪ разликује путопис и дневник; 

▪ уочи метафору; 

▪ разликује граматички и логички субјекат; 

▪ препозна сложен глаголски предикат;  

▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

▪ пронађе потребне информације у нелинеарном тексту; 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

естетска 

компетенција,  

компетенција за 

учење 

Сј.1.1.8. 

СЈ.1.3.8. 

СЈ.1.4.1. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.6. 

СЈ.2.3.6. 

СЈ.2.4.4. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 



4.Ја ти добра не дам 

ниједнога 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ разликује народну од ауторске књижевности; 

▪ препозна националне вредности и негује културноисторијску 

баштину; 

▪ размотри аспекте родне равноправности у вези са ликовима 

књижевно-уметничких текстова; 

▪ препозна градацију и алегорију; 

▪ разликује синтагме по значењу;  

▪ уочи делове именичке синтагме; 

▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, 

одговорно учешће у 

демократском 

друштву, естетска 

 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.4.1. 

Сј.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.6. 

Сј.2.3.5. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

Сј.3.3.5. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 

5. У сусрет Светом 

Сави 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ разликује народну од ауторске књижевности,одлике књижевних 

родова и основних књижевних врста; 

▪ упореди позоришну представу и драмски текст; 

▪ препозна националне вредности и негује културноисторијску 

баштину; 

▪ препозна житије као књижевну врсту; 

▪ препозна легенде и предања; 

▪ разликује конгруентне категорије у којима се слажу придев са 

именицом и предикат са именицом; 

▪ примени основна правила конгруенције у реченици; 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, естетска 

 

Сј.1.1.4. 

СЈ.1.3.6. 

СЈ.1.4.1. 

Сј.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.6. 

Сј.2.3.5. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

Сј.3.3.5. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 



▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

▪ напише једноставнији аргументован текст позивајући се на 

чињенице; 

▪ доследно примени правописну норму; 

▪ препозна цитат и фусноте и разуме њихову улогу. 

 

6. Поруке 

прошлости 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, 

драмског писца или лирског субјекта. 

▪ разликује народну од ауторске књижевности,одлике књижевних 

родова и основних књижевних врста; 

▪ препозна националне вредности и негује културноисторијску 

баштину; 

▪ разликује облике казивања; 

▪ препознаје драму у ужем смислу и драмску ситуацију; 

▪ разликује хумористички од ироничног и сатиричног тона у 

књижевном делу; 

▪ препознаје кратке народне умотворине; 

▪ доведи у везу значење пословица и изрека са идејним слојем 

текста; 

▪ разликује етапе драмске радње; 

▪ препозна сатиричну песму; 

▪ препозна афоризам; 

▪ препозна мисаону песму; 

▪ уочи разлике у карактеризацији ликова према особинама: 

физичким, говорним, психолошким, друштвеним и етичким; 

▪ препозна асонанцу и алитерацију; 

▪ препозна врсте напоредних односа међу реченичним члановима и 

независним реченицама; 

▪ препозна изричну реченицу; 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, естетска 

 

Сј.1.2.8. 

СЈ.1.3.14. 

СЈ.1.4.1. 

Сј.1.4.2. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.6. 

Сј.2.3.5. 

Сј.2.4.2. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

СЈ.3.3.5. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 



▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

▪ употреби скраћенице поштујући правописну норму; 

7. Слике природе 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ разликује слободан и везани стих; 

▪ разликује главни и споредне мотиве и њихову функцију у 

композицији лирске песме; 

▪ препозна мисаону песму; 

▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

▪ разликује књижевноуметнички од публицистичког 

функционалног стила; 

▪ разликује технички и сугестивни опис и користи у изражавању; 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, естетска 

 

СЈ.1.4.1. 

Сј.1.4.2. 

СЈ.2.1.2. 

СЈ.2.1.3. 

СЈ.1.4.3. 

СЈ.1.4.6. 

Сј.2.3.5. 

Сј.2.4.2. 

СЈ.2.4.5. 

СЈ.2.4.6. 

СЈ.3.3.5. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.6. 

СЈ.3.4.7. 

8. Слике из маште 

▪ користи књижевне термине и појмове обрађене у претходним 

разредима и повезује их са новим делима које чита; 

▪ истакне универзалне вредности књижевног делаи повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи; 

▪ чита с разумевањем различите врсте текстова и коментарише их у 

складу са узрастом; 

▪ идентификује језичко-стилска изражајна средства и разуме 

њихову функцију; 

▪ искаже реченични члан речју, предложко-падежном 

конструкцијом, синтагмом и зависном реченицом; 

▪ разликује ретроспективно и хронолошко приповедање; 

▪ разликује динамичке и статичке мотиве 

▪ разликује дугосилазни и дугоузлазни акценат; 

▪ доследно примени правописну норму; 

▪ састави кохерентан писани текст у складу са задатом темом 

наративног и дескриптивног типа; 

 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, естетска 

 

 

  



 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Циљ предмета: 

 Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционаљних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама,као према сопственом 

језику и културном наслеђу ( усвајање знања, умећа и ставова који се тичу циљне културе ). 

Разред: 7./ седми / разред ( трећа година учења ) 

Годишњи број часова: 72 часа 

Годишњи број часова и 

уџбеници 

Настава немачког језика одвија се у 72 часа у свим одељењима 7. / седмог / разреда.  У сваком одељењу 

се организују четири писмене провере знања: по један контролни и писмени задатак у првом и другом 

полугодишту. Уџбеник, који се користи у седмом разреду је: „Magnet Neu 3.ˮ ( 7. разред ), аутори 

уџбеника су Ђорђо Мота и Весна Николовски 

Издавач уџбеника је ,,Klettˮ Београд. За овај разред се користи комплет, који садржи: уџбеник, радну 

свеску и ЦД.  

ТЕМА / 

ОБЛАСТ 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

УЧЕНИЦИ ЋЕ У УСМЕНОЈ 

И ПИСМЕНОЈ 

КОМУНИКАЦИЈИ : 

ПРИМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КОМУНИКАТИВНИХ, 

ФУНКЦИЈА, ГРАМАТИЧКИ И 

КУЛТУРОЛОШКИ САДРЖАЈИ И 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

СТАНДАРДИ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ПО ТЕМИ 

1.  „Wohin in 

den Urlaub?ˮ 

Описивање распуста 

Активности на 

распусту 

- водити разговор о распусту 

- описивати временске 

прилике 

Wo warst du in den Sommerferien? 

Wie lange warst du dort? Was hast 

du gemacht? 

Упитне речи: wo, wohin 

Реагује на усмени или писмени 

импулс саговор-ника и иницира 

контакт при сусрету 

1.1.1., 

2.1.1., 

3.1.13., 

1.1.3., 

2.1.5., 

3.1.14., 

2.1.6., 

3.1.15. 
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2. „Erin-         

-nerungenˮ 

Описивање првог дана 

у школи 

Описивање прошлих 

догађаја 

причати о првом школском 

дану и активностима у 

школи 

набрајати школске предмете 

изражавати афинитете или 

одбојности о не-ком догађају 

Слушање и читање кратких 

текстова којiм неко представља 

одређени догађај:    

Ich mag ... . 

Ich mag nicht ... . 

Wie alt warst du damals? 

Was magst du nicht  ?  

Претерит глагола: sein, haben ... 

1.1.8., 

2.1.16., 

1.1.11., 

2.1.16., 

3.2.1., 

3.2.2. 
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Упитне речи: 

Wеr? Wаs? 

Личне заменице: 

ich, du, er, sie, wir ... 

Писвојнe заменицeа: 

mein, meine, dein, deine, ... 

Формално и неформално 

представљање немачке културе   

3. „Es ist 

passiert!ˮ 

Разговор о неком 

догађају 

Описивање догађаја у 

школи 

умети да опише догађај из 

живота 

знати да одреди неки 

тренутак када се нешто 

догодило 

Исказна и упитна реченица 

Положај глагола / ред речи  у 

реченици 

Упитне заменице: wann, wo, 

warum, ... 

1.1.13., 

2.1.19., 

1.2.4., 

2.1.20., 

3.2.3., 

3.1.14., 

3.1.24. 
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4. „Einkäufe 

und 

Geschäfteˮ 

 

 

 

 

 

 

 

Набрајање намирница 

и врста продавница 

Учтиво обраћање у 

радњи 

Разговор о куповини 

 

- знати да наброји различите 

намирнице 

- знати да дискутује о 

куповини и да изрази 

допадање и недопадање 

- умети да постави питање за 

цену и одговори шта колико 

кошта 

 

 

Слушање и читање кратких 

текстова са исказима за 

изражавање припадања / 

неприпадања, поседовања / 

непоседовања  и реаговање на 

њих. Да може усмено и писмено 

то да искаже 

Употреба члана 

Учтиво изражавање 

Предмети и цена. Бројеви до 100. 

Was kostet das? 

Haben Sie ... ? 

Sind die Äpfel frisch? 

1.1.4., 

1.1.17., 

2.1.1., 

2.1.5., 

3.1.3., 

3.1.4. 
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5. „Zu wenig 

Freizeit?ˮ 

Разумевање и 

причање бајки 

Набрајање 

телевизијских емисија 

Означавање тачног 

времена ( формално и 

неформално ) 

умети да каже детање о 

телевизијском програму 

умети да напише редослед 

програма на телевизији 

описати одређену 

телевизијску емисију 

Слушање и читање једноставних 

делова телевизијског програма 

Давање усменог и писаног 

одговора на различита питања 

везана за афинитет различитих 

емисија 

Презент глагола: sehen, gucken ... 

Негација:  kein / nicht 

Множина именица: Sendungen, 

Märchen ... 

1.1.3., 

2.1.1., 

3.2.1., 

3.2.2., 

3.2.3., 

2.1.4. 

9 



6. „Deutsch-

land, Land mit 

Superlativenˮ 

Делови тела 

Разговор о 

здравственим 

проблемима 

-  умети да прича о великим 

и познатим личностима 

-  описати градове и 

знаменитости 

-  наведе рекорде 

Слушање и читање текста у вези о 

познатим личностима 

Глаголи у перфекту 

Бројеви и године 

2.1.2., 

2.1.4., 

3.2.3., 

3.2.1., 

3.2.2., 

2.1.19. 

9 

7. „Meine 

erste Liebeˮ 

Разговор о љубавним 

проблемима 

Давање савета 

Договарање сусрета 

- договори сусрет 

- да се снађе у граду 

- представи свог друга или 

другарицу 

- упозна новог друга или 

нову другарицу 

Слушање и читање једноставних 

текстова о првој љубави 

Давање савета и одговора на 

постављени проблем 

Kann ich dir helfen? Ich brauche ... 

Wie heißt dein Freund / deine 

Freundin? 

Презент глагола: kennen lernen 

1.1.3., 

1.1.4., 

2.1.6., 

3.2.1. 

7 

8. „Familien-   

-konflikteˮ 

Разговор о односу са 

родитељима 

Свађе 

Навођење разлога за 

свађу 

-  умети да опише свој однос 

са родитељима      ( 

конфликти ) 

-  да наведе шта да се ради у 

таквој ситуацији 

-  наведе и туђе примере 

Слушање и читање кратких 

текстова који се односе на 

проблематику односа у породици 

Глаголи са предлозима 

Was machst du, wenn ... ? 

Was sagt dir deine Mutter, wenn ...? 

Употреба предлога: am. auf, in, um, 

neben ... 

Презент глагола: legen, liegen, 

stellen, stehen ... 

Разговор о решавању сукоба 

2.1.5., 

2.1.6., 

3.2.2., 

3.1.2. 
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I  und II 

Klassen-arbeit 

Израда писменог 

задатка ( првог и 

другог 

-  умети да пишу реченице из 

текста  

-  умети да пишу одговоре на 

постављена питањана  

-  решавају граматичке 

задатке ( допуна глагола ) 

    I Antworte! 

  II Setze die Sätze ins Perfekt! 

III Nacherzählung der Lektion / 

Lektionen! 

... 

 

1.1.17   

1.1.21 

2.1.24. 

2.1.24. 

2.1.24. 

3.1.20 

6 

НАПОМЕНА  

Рад на реализацији стандарда у седмом разреду превазилази основни ниво, тј. требало би да се реализује већина очекиваних постигнућа на средњем 

нивоу, уз поједине језичке компетенције на напредном нивоу, које ће се допунити до краја осмог разреда.  

Реализација стандарда на напредном нивоу се у изолованим областима може очекивати чак и у шестом разреду, делимично у седмом, али се у пуном 

обиму достижу на крају другог циклуса образовања, када се и могу проверити поступцима за вредновање знања ученика. 

 

 



СРЕДЊИ НИВО  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.  

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.  

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.  

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.  

ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, природној средини.  

ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација ( писма, мејлови итд. )  

ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило игре), 

праћена визуелним елементима.  

ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним текстовима ( новинске вести, брошуре, проспекти, 

кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама ), с блиском тематиком и предвидљивим порукама.  

ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова прилагођених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике. 

ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно / скривено / метафорично значење.  

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.  

ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица у смислену целину.  

ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.  

ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности.  

ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима ( слободно време, хоби, школа, породица, другови ) и 

одговара на слична питања саговорника.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.  

ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне природе.  

ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке ( у личном обраћању ) и објаве ( на социјалним мрежама ), као и кратка писма пријатељима и познаницима да би 

изразио захвалност, извињење и слично.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.  

ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.  

ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од ( назив улице, број линије у саобраћају, цену ).  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења ( акценти, интонација, дужина ).  

ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних правила.  

ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.  



3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу ( нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода ).  

ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења ( начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл. ).  

ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.  

ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које по-казује 

интересовање. 

НАПРЕДНИ НИВО  

Реализација стандарда на напредном нивоу се у изолованим областима може очекивати чак и у шестом разреду, делимично у седмом, али се у пуном 

обиму достижу на крају другог циклуса образовања, када се и могу проверити поступцима за вредновање знања ученика.  

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања.  

ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.  

ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене визуелним елементима.  

ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других аудио визуелних записа) о блиским темама, као и 

тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се визуелним информацијама.  

ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне музике.  

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима.  

ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима.  

ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих врста и разноврсне 

тематике, примерене узрасту.  

ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми из области књижевности за младе.  

ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.  

ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, навике, претходне и планиране активности.  

ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника.  

ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљење.  

ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима).  

ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве.  

ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично користећи и језичка 

средства која се у њему појављују.  

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким средствима 

обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.  



ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, свом окружењу, аспектима приватног и школског живота.  

ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности.  

ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.  

ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава (прочитан или одслушан) текст, користећи и језичка средства која се у њему појављују.  

МЕДИЈАЦИЈА 

ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и 

интересовањима.  

ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и 

књижевних), примерених узрасту и интересовањима.  

ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и 

познатим темама.  

ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.  

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-

интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију.  

ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна 

правописна правила.  

ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и 

флексије именица, глагола, придева, прилога.  

ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.  

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата постојање 

разлика. 

  



 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА 

УТВРЂИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 14 6         8 12 20 

2. ПИТАГОРИНА 

ТЕОРЕМА 
 11 7        7 11 18 

3. ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 
  6 11  2 15 11   19 26 45 

4. МНОГОУГАО    7 9 6     7 15 22 

5. КРУГ        2 16  7 11 18 

6. ОБРАДА ПОДАТАКА          5 2 3 5 

А 
ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА 

ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

РАЗРЕДА 

4           4 4 

Б 
ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И 

ИСПРАВКА ПИСМЕНИХ 

ЗАДАТАКА 

  3  3  2 1  3  12 12 

УКУПНО 18 17 16 18 12 8 17 14 16 8 50 94 144 

*Поред програмом предвиђених 8 часова за израду и исправку писмених задатака, издвојена су још 4 часа за припреме за писмене задатке. Ови часови 

су издвојени јер по правилу не припадају једној од наставних области, на њима се систематизује знање из више наставних области.  

 

 

 

 

 



Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема;  

сарадња. 

МА.1.1.2.  МА.1.1.3.  

МА.1.1.4.  МА.2.1.1.  

МА.2.1.2.  МА.2.1.4.  

МА.3.1.1.  МА.3.1.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

израчуна степен реалног броја 

и квадратни корен потпуног 

квадрата и примени 

одговарајућа својства 

операција; 

одреди бројевну вредност 

једноставнијег израза са 

реалним бројевима; 

на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза са реалним бројевима;  

одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну грешку; 

нацрта график функције 

 ; 

2. 

 

 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема;  

сарадња. 

МА.1.3.2.  МА.2.3.2.  

МА.3.3.2.  

Ученик ће бити у стању да: 

примени Питагорину теорему 

у рачунским и конструктивним 

задацима; 

правилно користи 

геометријски прибор. 



3. 

 

 

 

 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема;  

сарадња. 

МА.1.1.6.  МА.2.1.4.  

МА.2.2.2.  МА.2.2.3.  

МА.3.1.1.  МА.3.1.3.  

МА.3.2.2.  МА.3.2.3.  

Ученик ће бити у стању да: 

трансформише збир, разлику и 

производ полинома; 

примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома; 

растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина 

4. 

 

 

 

 

МНОГОУГАО 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема; 

сарадња. 

МА.2.3.1.  МА.2.3.2.  

МА.3.3.2.   МА.3.3.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

примени својства страница, 

углова и дијагонала многоугла; 

израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или 

разложиву једнакост; 

конструише ортоцентар и 

тежиште троугла; 

примени ставове подударности 

при доказивању 

једноставнијих тврђења и у 

конструктивним задацима. 

5. 

 

 

 

КРУГ 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема; 

сарадња. 

МА.1.3.3.  МА.2.3.3.  

МА.3.3.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

израчуна обим и површину 

круга и његових делова; 

преслика дати геометријски 

објекат ротацијом. 

6. 

 

 

 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

Компетенција за целоживотно 

учење;  

комуникација;  

рад с подацима и информацијама;  

дигитална компетенција;  

решавање проблема; 

сарадња. 

МА.1.5.2.  МА.1.5.3.  

МА.2.5.2.  МА.2.5.3.  

МА.3.5.2.  МА.3.5.3. 

Ученик ће бити у стању да: 

одређује средњу вредност, 

медијану и мод. 

 



 

Наставни предмет: Физика 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Уџбеник: Уџбеник и збирка за седми разред основне школе – Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић, Љубиша Нешић, издавачка кућа „Вулкан 

издаваштво“ Београд, 2020. 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број часова 

Обрада 
Остали типови 

часа 
Укупно 

1.  Сила и кретање 8 17 25 

2. Кретање под дејством силе теже. Силе трења 4 8 12 

3. Равнотежа тела 5 7 12 

4. Механички рад, енергија и снага 5 8 13 

5. Топлотне појаве 4 6 10 

УКУПНО 26 46 72 

СВЕГА ЧАСОВА   72 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Редни бр. и назив 

наставне теме 

Исходи 

(Ученик ће бити у стању да...) 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 

1. Сила и кретање 

▪ разликује скаларне и векторске физичке величине; 

▪ користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички; 

▪ анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем;  

▪ примени Њутнове законе динамике на кретање тела из окружења; 

▪ демонстрира појаве: инерције тела, убрзаног кретања, кретање 

тела под дејством сталне силе и сила акције и реакције на 

примерима из окружења; 

▪ самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

▪ решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(кинематика и динамика кретања тела) 

Сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

рад са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1.  

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

 ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 



2. Кретање под 

дејством силе 

теже. Силе трења 

▪ разликује скаларне и векторске физичке величине; 

▪ користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички; 

▪ анализира зависност брзине и пређеног пута од времена код 

праволинијских кретања са сталним убрзањем;  

▪ примени Њутнове законе динамике на кретање тела из окружења; 

▪ покаже од чега зависи сила трења и на основу тога процени како 

може променити њено деловање; 

▪ демонстрира појаве убрзаног кретања, кретање тела под дејством 

сталне силе и силе трења на примерима из окружења; 

▪ самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

▪ самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

▪ решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(кинематика и динамика кретања тела, трење) 

Сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

рад са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4.  

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 



3. Равнотежа тела 

▪ разликује скаларне и векторске физичке величине; 

▪ користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички;  

▪ покаже врсте и услове равнотеже чврстих тела на примеру из 

окружења; 

▪ наводи примере простих машина које се користе у свакодневном 

животу; 

▪ прикаже како сила потиска утиче на понашање тела потопљених 

у течност и наведе услове пливања тела на води; 

▪ самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

▪ решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(равнотежа полуге и сила потиска) 

Сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

рад са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.3. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 



4. Механички рад, 

енергија и снага 

▪ разликује скаларне и векторске физичке величине; 

▪ користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички;  

▪ повеже појмове механички рад, енергија и снага и израчуна рад 

силе теже и рад силе трења; 

▪ разликује кинетичку и потенцијалну енергију тела и повеже 

њихове промене са извршеним радом; 

▪ демонстрира важење закона одржања енергије на примерима из 

окружења; 

▪ самостално изведе експеримент из области кинематике и 

динамике, прикупи податке мерењем, одреди тражену физичку 

величину и објасни резултате експеримента; 

▪ решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке ( 

механички рад, снага и енергија, закони одржања) 

Сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

рад са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ:2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.1 

ФИ.2.5.3 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.1 

ФИ3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 



5. Топлотне појаве 

▪ разликује скаларне и векторске физичке величине; 

▪ користи и анализира резултате мерeња различитих физичких 

величина и приказује их табеларно и графички;  

▪ разликује појмове температуре и количине топлоте и прикаже 

различите механизме преноса топлоте са једног тела на друго; 

▪ анализира промене стања тела (димензија, запремине и 

агрегатног стања) приликом грејања или хлађења; 

▪ наведе методе добијања топлотне енергије и укаже на примере 

њеног рационалног коришћења; 

▪ решава квалитативне, квантитативне и графичке задатке 

(температура, количина топлоте, топлотна равнотежа). 

Сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

рад са подацима и 

информацијама,  

компетенција за 

учење, дигитална 

компетенција, 

естетичка 

компетенција 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6.  

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

 

 

  



 

Наставни предмет: Музичка култура  

Разред и одељење: VII  

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

 

 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Број часова 

Обрада 
Остали 

типови часа 
Укупно 

1.  Човек и музика 10 10 20 

2. Музички инструменти 4 3 7 

3. Слушање музике 
Слушање музике заступљено је на свим часовима, без обзира на  

наставну јединицу, тему и садржај часа.  

4. Извођење музике 4 5 9 

5. Музичко стваралаштво 
Музичко стваралаштво заступљено је на свим часовима, без 

обзира на наставну јединицу, тему и садржај часа.  

УКУПНО 18 18 36 

СВЕГА ЧАСОВА 
 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редни бр. и 

назив 

наставне 

теме 

Исходи 

(Ученик ће бити у стању да...) 
Међупредметне компетенције Стандарди 

1. Човек 

и 

2. музика 

• повеже различите видове музичког 

изражавања са друштвено-

историјским амбијентом у коме су 

настали; 

• наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за период барока 

и класицизма; 

• уочи основне карактеристике 

музичког стваралаштва у бароку и 

класицизму; 

• препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

• објасни како је музика повезана с 

другим уметностима и областима 

ван уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања 

нота); 

• извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

• разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

• идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника барока и класицизма; 

• идентификује елементе музике 

барока и класицизма као 

инспирацију у музици савременог 

доба. 

• Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације. 

• Уме да пореди различите изворе и 

начине добијања података, да 

процењује њихову поузданост и 

препозна могуће узроке грешке. 

• Помоћу ИКТ-a уме да представи, 

оргaнизуje, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ 

средства. 

• Конструктивно, аргументовано и 

креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

• Позитивно вреднује допринос 

културе и уметности развоју људске 

заједнице; свестан је међусобних 

утицаја културе, науке, уметности и 

технологије. 

• Повезује уметничка и културна дела 

са историјским, друштвеним и 

географским контекстом њиховог 

настанка. 

• Уме да анализира и критички 

вреднује уметничка дела која су 

представници различитих стилова и 

епоха, као и дела која одступају од 

карактеристика доминантних 

праваца. 

МК. 1.1.2. 

МК. 2.1.2. 

МК 2.1.2. 

МК. 2.1.3. 

МК. 3.1.1. 

МК. 3.1.2. 

МК. 1.2.1. 

МК. 1.2.2. 

МК. 1.2.3. 

МК. 2.2.1. 

МК. 2.2.2. 

МК. 3.2.1. 

МК. 3.2.2. 

2. Музички 

инструменти 
• препозна врсту жичаних 

инструмента по изгледу и звуку; 

• Уме јасно да искаже одређени 

садржај, усмено и писано, и да га 

МК. 1.1.2. 

МК. 2.1.1. 



• опише начин добијања тона код 

жичаних инструмената; 

• препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила. 

 

 

прилагоди захтевима и 

карактеристикама ситуације: поштује 

жанровске карактеристике, 

ограничења у погледу дужине, 

намену презентације и потребе 

аудиторијума. 

• Зна да је за разумевање догађаја и 

доношење компетентних одлука 

потребно имати релевантне и 

поуздане податке. 

• Помоћу ИКТ-а уме да представи, 

оргaнизуje, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ 

средства. 

• Учествује у критичком, 

аргументованом и конструктивном 

преиспитивању рада групе и 

доприноси унапређењу рада групе. 

• Показује осетљивост за естетску 

димензију у свакодневном животу и 

има критички однос према употреби 

и злоупотреби естетике. 

МК. 3.1.1. 

МК. 1.2.2. 

МК. 1.4.1. 

3. Слушање 

музике 

• препозна врсту жичаних 

инструмента по изгледу и звуку; 

• препозна инструмент или групу 

према врсти композиције у оквиру 

датог музичког стила; 

• објасни како је музика повезана са 

другим уметностима и областима 

ван уметности (музика и религија; 

технологија записивања, штампања 

нота); 

• извођачке и техничке могућности 

инструмената; 

• разликује музичке форме барока и 

класицизма; 

• У ситуацији комуникације, изражава 

своје ставове, мишљења, осећања, 

вредности и идентитете на 

позитиван, конструктиван и 

аргументован начин како би 

остварио своје циљеве и проширио 

разумевање света, других људи и 

заједница. 

• Користи ИТ за чување, презентацију 

и основну обраду података. 

• Помоћу ИКТ-а уме да представи, 

оргaнизуje, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ 

средства. 

МК. 1.2.1 

МК. 1.2.2. 

МК. 1.2.3. 

МК.1.2.4. 

МК. 2.2.1. 

МК. 2.2.2. 

МК. 3.2.1. 

МК. 3.2.2. 

МК. 3.2.3. 

 

 



• идентификује репрезентативне 

музичке примере најзначајнијих 

представника барока и класицизма. 

• Доприноси постизању договора о 

правилима заједничког рада и 

придржава их се током заједничког 

рада. 

• Вреднује алтернативне уметничке 

форме и изразе (субкултурна дела). 

4. Извођење 

музике 

o изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, самостално и 

у групи; 

o користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

o примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком 

музицирању; 

o понаша се у складу с 

правилима музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

• критички просуђује утицај музике 

на здравље. 

• Eфикaснo кoристи ИКТ зa 

кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

• Конструктивно, аргументовано и 

креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

• Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије 

културе и традиције и тако 

доприноси духу интеркултуралности. 

• Бира стил живота имајући на уму 

добре стране и ризике тог избора 

(чување гласа добром исхраном и 

хигијеном). 

• Разуме значај и користи могућности 

рециклирања. 

• Показује осетљивост за естетску 

димензију у свакодневном животу и 

има критички однос према употреби 

и злоупотреби естетике. 

МК. 1.3.1. 

МК. 1.3.2. 

МК. 3.3.1. 

 

 

5. Музичко 

стваралаштво 

o комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

o учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

o изрази доживљај музике 

језиком других уметности 

(плес, глума, писана или 

• Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације. 

• Конструктивно, аргументовано и 

креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

• Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије 

културе и традиције и тако 

доприноси духу интеркултуралности. 

МК. 1.4.1. 

МК. 1.4.2. 

МК. 1.4.3. 

МК. 1.4.4. 

МК. 3.4.1. 

МК. 3.4.2. 

МК. 3.4.3. 



говорна реч, ликовна 

уметност); 

o учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

• користи могућности ИКТ-а за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 

• Има изграђене преференције 

уметничких и културних стилова и 

користи их за обогаћивање личног 

искуства. 

• Уме да искаже и заступа своје идеје, 

и да утиче на друге, кроз развој 

вештине јавног говора, преговарања 

и решавања конфликата. 

 

  



ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 

МЕСЕЦ 
ОБРАДА 

УТВРЂИВАЊЕ 
СВЕГА 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. 
ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

4 5 4 4 2      15 4 19 

2. КОМУНИКАЦИЈА     1 2 4 4 2  5 8 13 

3. УМЕТНОСТ ОКО НАС         2 2 3 1 4 

УКУПНО 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 27 7 36 

 

Р. БР. ОБЛАСТ/ТЕМА/МОДУЛ 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

1. 

ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

• Компетенције за 

учење;  

• естетичка 

компетенција;  

• комуникација; 

• одговорно учешће у 

демократском 

друштву;  

• одговоран однос 

према околини;  

 

Уочава и формулише ликовни проблем; 

активно посматра, уочава и описује предмете, бића и појаве и 

њихове односе; 

исказује своје мишљење о томе како је развој цивилизације утицао 

на развој уметности; 

разговара о одабраним идејама, темама или мотивима у 

уметничким остварењима различитих култура и епоха;  

комуницира и спонтано изражава своје ставове, мисли и осећања; 

сарађује у тиму и показује кооперативност у раду;  

показује иницијативу и самосталност у раду; 



2. 

КОМУНИКАЦИЈА • одговоран однос 

према здрављу;  

• предузимљивост и 

предузетништво;  

• рад са подацима и 

информацијама;  

• решавање проблема;  

• сарадња;  

• дигитална 

компетенција. 

 

именује и описује појмове и њихово значење у оквиру 

теме/лекције; 

описује елементе који се обрађују у теми/лекцији, а које уочава у 

природи, окружењу и уметничким делима; 

наводи примере из окружења и тумачи их; 

разуме контекст културног наслеђа различитих епоха; 

активно тумачи уметничка остварења у складу са задатим 

критеријумима и са личним доживљајем; 

објашњава процедуре и значења; 

користи самостално или у сарадњи са другима одабране изворе, 

податке и информације као подстицај за стваралачки рад; 

повезује кључне текстуалне податке и визуелне информације;  

повезује стечена знања са осталим наставним садржајима; 

открива, упоређује и анализира значења појмова из теме/лекција у 

уметничким делима; 

разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима 

материјала и техника и где се та знања примењују; 

проналази и систематизује информације из различитих извора; 

развија стратегије проналажења разних одговора и начина за 

решавање проблема; 

креира, самостално или у тиму, презентације о одабраним темама; 

производи разноврсне, маштовите и оригиналне идеје; 

уважава себе и друге када снима, обрађује и дели дигиталне 

фотографије;  

показује радозналост и склоност да поставља питања, критикује, 

дискутује и изражава своје ставове у односу на тему/ликовни 

проблем; 

процењује и аргументује сопствене и ставове и поступке других; 

представља и процењује усмено своје и радове других, кратко, 

аргументовано и афирмативно;  

објашњава процедуре и значења и изводи закључке;  

уважава различитост, мултикултуралност; 

показује емпатију и хумане ставове. 

3. 

УМЕТНОСТ ОКО НАС 

 

 

  



Наставни предмет: Географија 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

 

Редни  

број 

теме 

Назив наставне теме 
Број часова 

Обрада Остали типови часа Укупно 

 УВОД 1 1 2 

1.  ЕВРОПА 15 7 22 

2.  АЗИЈА 11 6 17 

3.  АФРИКА 6 4 10 

4.  СЕВЕРНА АМЕРИКА 4 3 7 

5.  СРЕДЊА АМЕРИКА 2 1 3 

6.  ЈУЖНА АМЕРИКА 3 1 4 

7.  АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 3 1 4 

8.  ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 1 1 2 

 
СИТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА   1 1 

УКУПНО 46 26 72 

СВЕГА ЧАСОВА   72 

 

 

 

 

 

 

Редни бр. и 

назив 

ИСХОДИ 

(Ученик ће бити у стању да…) 

Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 



наставне теме 

УВОД • дефинише предмет проучавања, циљеве и задатке регионалне географије у седмом 

разреду; 

• дефинише појам регије и наведе критеријуме за регионализацију; 

• разликује хомогену и функционалну регију; 

• наведе  пример регије из свог окружења 

• успостави везу између физичко-географских и друштвено-географских објеката, појава 

и процеса 

• Компетенција за учење 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Дигитална 

компетенција  

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.3. 

1. ЕВРОПА • наведе користећи карту границе континента 

• објасни порекло назива Европе и њен положај у Старом свету 

• одреди на географској карти света  географски положај Европе према другим  

• континентима и великим воденим површинама; 

• успостави везе између физичко-географских и друштвено-географских објеката, појава 

и процеса; 

• објасни како се издвајају географске регије Европе; 

• примени  општа географска (физичка и друштвена) знања у оквиру регија Европе; 

• одређује и анализира географски положај одређених регија Европе и појединачних 

држава; 

• наведе основне природно-географске и друштвено-економске одлике сваке појединачне 

регије европског континента и појединачних држава; 

• илуструје помоћу карте најважније географске објекте, појаве и процесе на простору 

сваке појединачне регије Европе и у оквиру држава на простору датих регија; 

• користи више доступних извора информација као што су: географска карта, уџбеник, 

интернет. 

• Компетенција за учење 

• Естетичка 

компетенција 

• Одговорно учешће у 

демократском друштву 

• Дигитална 

компетенција 

• Решавање проблема 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Сарадња 

 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ. 2.1.2. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2.  

2. АЗИЈА • наведе користећи карту границе континента 

• објасни порекло назива Азије, површину Азије и њено простирање; 

• на географској карти света одреди географски положај Азије, њене математичко-

географске координате и положај према другим континентима и великим воденим 

површинама; 

• дефинише појам разуђености 

• опише облике разуђености обала Азије и да их именује (већа острва, полуострва, 

заливи, мореузи, мора, ртови) и уочи на карти; 

• уочава на географској карти Азије најкрупније облике рељефа и именује планине, 

висоравни, низије, пустиње, депресије, платформе; 

• повезује кретање литосферних плоча са настанком рељефних целина,са појавама 

вулкана и земљотреса у Ватреном појасу Пацифика; 

• Компетенција за учење 

• Сарадња 

• Решавање проблема 

• Дигитална 

компетенција 

• Естетичка 

компетенција 

• Вештина комуникације 

• Рад с подацима и 

информацијама 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ. 2.1.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 



• анализира климатске дијаграме, одреди типове климе и њихов просторни распоред у 

Азији; 

• препозна климатске чиниоце који утичу на климу Азије; 

• уочи на географској карти веће реке и повеже их са сливовима којима припадају; 

• разликује режим река према природно-географским одликама регија кроз које теку и 

објасни њихов значај за живот и привреду људи који живе на њиховим обалама; 

• препозна већа језера Азије и објасни њихов значај за живот и привреду људи који живе 

на њиховим обалама; 

• препозна већа језера Азије и објасни њихов постанак и значај; 

• препозна и објасни факторе који су довели до смањивања Аралског језера 

• објасни и упореди међузависност климе, биљног света и типова тла у Азији; 

• издвоји специфичне вегетацијске зоне и заштићене биљне и животињске врсте за 

азијски континент; 

• покаже на карти просторни распоред становништва и објасни утицај природних услова 

на различиту густину насељености; 

• одреди главне смерове миграција становништва Азије кроз различите временске 

периоде; 

• опише биолошку, националну, верску и језичку структуру становништва Азије и њених 

регија; 

• разуме позитивне и негативне последице урбанизације; 

• именује главна природна богатства и енергетске изворе као предуслове за привредни 

развој регија и држава Азије; 

• наброји типичне пољопривредне културе и упореди одлике пољопривредне производње 

у регијама и појединим државама Азије; 

• процени важност нафте и природног гаса за привреду земаља које врше експлоатацију; 

• повеже узроке честих ратова, међународних санкција и политичке нестабилности, као и 

загађеност воде, земљишта и ваздуха са експлоатацијом нафте; 

• издвоји поједине азијске регије и државе код којих постоји велика разлика у привредној 

развијености; 

• именује главне регионалне целине азијског континента и њихов просторни размештај; 

• наведе основне природно-географске и друштвено-економске одлике сваке појединачне 

регије Азије и држава у оквиру тих регија.  

 

3. АФРИКА • наведе користећи карту границе континента 

• зна порекло назива Африке, површину и њено простирање; 

• уме на географској карти света да одреди географски положај Африке према другим 

континентима и великим воденим површинама; 

• именује облике разуђености афричког континента и уочи их на географској карти; 

• Компетенција за учење 

• Вештина комуникација 

• Решавање проблема 

• Рад с подацима и 

информацијама 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ. 1.4.2. 



• уочи на географској карти Африке најкрупније облике рељефа и именује планине, 

висоравни, низије, котлине, ровове, пустиње; 

• именује зонални распоред климатских типова и чиниоце који их условљавају; 

• препозна велике разлике у количини падавина које примају поједини делови Африке и 

последице тих разлика; 

• уочи на географској карти Африке већа језера, реке и сливове река; 

• разликује хидрографске режиме афричких река у односу на природно-географске 

одлике регија кроз које теку; 

• именује и објасни појмове (вади, катаракте, оазе, шотови…) и да их покаже на 

географској карти Африке; 

• уочи одређене природне зоне и симетрични распоред биљних и животињских врста 

афричког континента, као и њихову хоризонталну распрострањеност и значај; 

• користи више доступних извора у прикупљању информација о просторном распореду 

становништва Африке и о природним и друштвеним условима који их одређују; 

• опише биолошку, верску, националну и језичку структуру становништва Африке; 

• објасни појам „демографска експлозија“ и последице  

• наведе фазе демографске транзиције и стопе природног прираштаја у Африци; 

• објасни колонијализам и последице које је оставио на поједине регије и државе Африке; 

• издвоји европске колонијалне поседе и независне државе на политичкој карти Африке; 

• именује природно богатство, енергетске изворе и подручја богата рудама на афричком 

континенту, као и услове за привредни развој; 

• разликује пољопривредне културе у Африци намењене исхрани локалног становништва 

(батат, кафа, какаовац…) намењене извозу; 

• именује главне регионалне целине афричког континента и њихов просторни размештај; 

• наведе основне природно-географске и друштвено-економске одлике сваке појединачне 

регије афричког континента као и специфичних држава унутар тих регија. 

• Дигитална 

компетенција 

• Сарадња 

• Естетичка 

компетенција 

 

 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 

4. СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 
• наведе користећи карту границе континента 

• зна порекло назива Америка, површину простирање и поделу Америке на Северну, 

Средњу и Јужну Америку; 

• на географској карти света одреди положај Северне Америке према другим 

континентима и великим воденим површинама; 

• препозна главне смерове миграција и правце насељавања америчког континента кроз 

историју, као и њихов значај; 

• зна основне географске податке о Северној Америци и облицима разуђености њене 

обале, да именује: острва, полуострва, заливе, мореузе, мора; 

• именује најкрупније облике рељефа и пронађе на карти планине, висоравни, низије, 

котлине; 

• Компетенција за учење 

• Вештина комуникације 

• Решавање проблема 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Сарадња 

• Естетичка 

компетенција 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.1. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 



• анализира клима-дијаграме и објасни основне климатске типове на америчком 

континенту као и чиниоце који их одређују; 

• разликује вегетациону зоналност северноамеричког континента и карактеристичне 

биљне и животињске врсте на њему; 

• уочи на географској карти Северне Америке језера и веће реке и разврста их према 

сливовима; 

• објасни просторни размештај становништва Северне Америке и његову структуру; 

• покаже веће градове на тлу Северне Америке и именује три мегалополиса: Босваш, 

Чипитс, Сан-Сан; 

• зна како је извршена политичка подела Северне Америке и како су и када настале САД 

и Канада; 

• објасни како је Северна Америка данас привредно економски водећа регија света; 

• именује главна природна богатства (руде, енергетске изворе) као предуслов за 

привредни развој; 

• зна да издвоји и на карти покаже специјализоване просторе за гајење одређених 

пољопривредних култура (појасеви: кукурузни, пшенични, памучни и пиринчани); 

• објасни претпоставке привредне развијености САД и Канаде и њихов привредни и 

политички значај у свету. 

5. СРЕДЊА 

АМЕРИКА 
• наведе користећи карту границе континента 

• одреди географски положај Средње Америке и поделу на мање регионалне целине; 

• објасни процес настанка континенталног и острвског дела Средње Америке и њену 

припадност Ватреном појасу Пацифика; 

• именује острва у Карипском мору и издвоји острвске групе – Велики и Мали Антили и 

Бахамска острва; 

• анализира хоризонталну и вертикалну климатску и вегетациону зоналност Средње 

Америке и факторе који утичу на њих; 

• повезује облике рељефа са развијеношћу речне мреже у Средњој Америци; 

• разуме измешаност становништва Средње Америке као последицу колонијалне 

прошлости и њихово порекло; 

• зна да објасни како висока стопа природног прираштаја изазива велики демографски 

проблем, што доводи до пренасељености држава Средње Америке; 

• објашњава како слаба економска развијеност и пренасељеност подстичу миграције 

(најчешћи правац миграната ка развијеним државама Средње Америке и САД); 

• уочава на географској карти највеће државе на континенталном и острвском делу; 

• одређује размештај рудног и енергетског богатства Средње Америке као и степен 

привредне развијености; 

• Компетенција за учење 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Решавање проблема 

• Дигитална 

компетенција 

• Естетичка 

компетенција 

• Сарадња 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 



• зна да је главна пољопривредна грана земљорадња која је екстензивна, а да је 

интензивна само плантажна производња кафе, банана и шећерне трске; 

• зна да објасни привредну повезаност Мексика и осталих земаља Средње Америке са 

САД; 

• објасни зашто је  туризам значајан извор прихода за Мексико и за острвске земље 

Средње Америке. 

6. ЈУЖНА 

АМЕРИКА 
• наведе користећи карту границе континента 

• зна основне географске податке о Јужној Америци и одликама географског положаја 

према другим континентима и великим воденим површинама; 

• препозна  на географској карти Јужне Америке облике рељефа и именује планине, 

висоравни, низије, вулкане; 

• објашњава основне климатске и вегетацијске зоне на јужноамеричком континенту као и 

чиниоце који их одређују; 

• повезује утицај количине падавина на формирање и густину речне мреже; 

• именује веће реке, њихове притоке, језера и водопаде на географској карти;  

• објасни значај Амазоније 

• препознаје просторни размештај становништва, његово порекло и структуру;  

• именује државе Јужне Америке и уочава на географској карти највећу државу и њен 

просторни размештај; 

• зна да наведе главна природна богатства – руде, енергетске изворе и одреди степен 

искоришћености; 

• разуме значај плантажне производње култура кафе, банана, шећерне трске и дувана, 

који су у власништву, за домаћу радну снагу. 

• Компетенција за учење  

• Вештина комуникације 

• Решавање проблема 

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Дигитална 

компетенција 

• Сарадња 

• Естетичка 

компетенција 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 

7. 

АУСТРАЛИЈА 

И ОКЕАНИЈА 

• наведе користећи карту границе континента 

• одреди на географској карти света положај Аустралије и Океаније према другим 

континентима и океанским басенима; 

• анализира облике разуђености обала и именује три острвске групе у оквиру Океаније; 

• именује веће рељефне целине и највеће пустиње Аустралије; 

• објасни климатске и хидролошке карактеристике Аустралије и чиниоце који их 

одређују; 

• препознаје специфичности биљног и животињског света Аустралије;  

• објасни како је текло откривање и насељавање Аустралије и Океаније, као и структуру 

и просторни размештај становништва; 

• именује главна природна богатства и гране привреде као и степен привредне 

развијености Аустралије и Океаније. 

• Компетенција за учење  

• Комуникација  

• Решавање проблема  

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Дигитална 

компетенција 

• Вештина сарадње  

• Естетичка 

компетенција 

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3. 

8. ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 
• издвоји Арктик и Антарктик 

• разуме да је Антарктик континент а Арктик не 

• Компетенција за учење  

• Комуникација  

ГЕ. 1.1.3. 

ГЕ. 1.3.1. 



• упореди поларне области у односу на географски положај, климу, биљни и животињски 

свет 

• именује главне биљне и животињске врсте 

• анализира утицај географске ширине, рељефа, односа копна и мора, морских струја, 

вегетације и човека на климу 

• Вештина сарадње  

• Рад с подацима и 

информацијама 

• Решавање проблема 

• Дигитална 

компетенција 

ГЕ. 1.3.2. 

ГЕ. 1.4.2. 

ГЕ. 2.1.3. 

ГЕ. 2.1.4. 

ГЕ. 2.3.1. 

ГЕ. 2.4.2. 

ГЕ. 3.1.1. 

ГЕ. 3.3.1. 

ГЕ. 3.3.2. 

ГЕ. 3.4.3.  

 

 

  



Наставни предмет: Хемија 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Уџбеник: Хемија 7, Маја Шумар Ристовић 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број часова 

Обрада 
Остали типови 

часа 
Укупно 

1.  Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас 2 1 3 

2. Хемија као експериментална наука и хемијска лабораторија 4 6 10 

3. Атоми и хемијски елементи 6 5 11 

4. Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења 4 6 10 

5. Хомогене и хетерогене смеше 5 8 13 

6. Хемијске реакције и хемијске једначине 2 3 5 

7. Израчунавања у хемији 4 4 8 

8. Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли 7 5 12 

УКУПНО 34 38 72 

СВЕГА ЧАСОВА   72 

 

 

 

 

 

 

 



Редни бр. и назив 
наставне теме 

Исходи 

(Ученик ће бити у стању да...) 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 

1. Хемија као 

експериментална 

наука и хемија у 

свету око нас 

▪ На конкретним примерима из свакодневног живота наводи 

примену хемије; 

▪ Идентификује и објашњава појмове који повезују хемију с другим 

наукама, различитим професијама и принципима одрживог 

развоја;  

▪ Објашњава основну разлику између хемијских елемената и 

хемијских једињења;  

▪ Класификује и разликује врсте супстанци на основу степена 

сложености;  

 

 

(Напомена: написати  

оне компетенције које 

се директно развијају 

у оквиру сваке 

области тј. теме) 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња 

ХЕ.1.1.1. 

2. Хемија као 

експериментална 

наука и хемијска 

лабораторија 

▪ На основу датих фаза постављања научне теорије одређује да ли 

је хипотеза исправна или није; 

▪ Разуме и примењује основна правила понашања у хемијској 

лабораторији; 

▪ На основу пиктограма процењује ризике употребе супстанце по 

здравље и околину; 

▪ Одређује физичка и хемијска својства на основу описа; 

▪ Изводи потребна мерења и на основу лабораторијске вежбе 

одређује физичка и хемијска својства супстанци;  

▪ На конкретним примерима претвара дате јединице у тражене 

вредности;  

▪ На различитим типовима задатака одређује физичке и хемијске 

промене супстанци.  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран 

однос према околини 

ХЕ.1.1.1. 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.1.5.1. 

 



3. Атоми и 

хемијски елементи  

▪ Разликује хемијске елементе и хемијска једињења на основу 

честица – атома; 

▪ На основу написаног симбола зна назив елемента, као и да на 

основу назива елемента пише одговарајући симбол; 

▪ Одређује грађу атома: шта чини атомско језго а шта електронски 

омотач; 

▪ На конкретним примерима одређује број елементарних честица; 

▪ Одређује и представља изотопе хемијских елемената; 

▪ Правилно попуњава распоред електрона по енергетским нивоима 

поштујући правила; 

▪ На основу места у Периодном систему елемената класификује 

елемент – метал, неметал, металоид и племенити гас; 

▪ На основу валентних електрона објашњава реактивност 

племенитих гасова и наводи њихову примену у свакодневном 

животу. 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран 

однос према околини 

ХЕ.1.5.1. 

4. Молекули 

елемената и 

једињења, јони и 

јонска једињења 

▪ У конкретним примерима, на основу врсте елемента одређује тип 

хемијске везе;  

▪ Шематски приказује настајање везе у молекулима елемената и 

једињења; 

▪ Користећи Периодни систем елемената Луисовим симболима 

представља настајање везе у молекулима елемената и једињења; 

▪ Описује физичка својства супстанци с атомском, молекулском и 

јонском кристалном решетком;  

▪ Препознаје тип хемијске везе у супстанцама и повезује га са 

својствима супстанци; 

▪ Разликује и објашњава физичка својства супстанци с јонском и  

ковалентном везом; 

▪ Пише, саставља хемијске формуле и даје називе на основу сталне 

и променљиве валенце; 

▪ На основу валентних електрона одређује валенцу. 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини 

ХЕ.1.5.1. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.3.1.4. 



5. Хомогене и 

хетерогене смеше 

▪ Разликује једињења и смеше – структуру; 

▪ На конкретним примерима калсификује хомогене и хетерогене 

смеше у зависности од агрегатног стања; 

▪ На конкретним примерима задатака израчунава масу раствора, 

масу растворене супстанце и масу растварача; 

▪ Класификује растворе на незасићене, засићене и презасићене, на 

основу количине растворене супстанце; 

▪ На основу експерименталног рада одређује растворљивост 

супстанци с различитим типом хемијске везе у води; 

▪ Израчунава масени проценат раствора помоћу пропорције; 

▪ Кратко описује поступке за раздвајање састојака смеше и наводи 

лабораторијско посуђе и прибор за сваки поступак. 

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

сарадња, 

комуникација, 

решавање проблема, 

дигитална 

компетенција, 

одговоран однос 

према околини 

ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.11.. 

ХЕ.1.2.9. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.5.1. 

ХЕ.2.1.3. 

6. Хемијске 

реакције и хемијске 

једначине 

▪ Дефинише хемијску реакцију и повезује је с хемијским 

променама; 

▪ На конкретним примерима одређује реактанте и производе 

хемијских реакција; 

▪ Самостално саставља и изједначава хемијске реакције на основу 

описа; 

▪ Примењује закон о одржању масе и израчунава масу реактаната 

или масу производа; 

▪ На основу блок коцки пише једначине хемијских реакција и 

одређује реактанте и производе.  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

решавање проблема, 

естетичка 

компетенција 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. 

7. Израчунавања у 

хемији 

▪ Објашњава однос између стварне и релативне атомске масе; 

▪ Израчунава релативне атомске и релативне молекулске масе 

атома, молекула и једињења; 

▪ Током израчунавања успоставља везу између масе супстанце, 

количине супстанце и броја честица; 

▪ На основу закона сталних односа маса одређује односе масе 

елемената у различитим једињењима;  

▪ Користећи закон сталних односа маса одређује формулу 

једињење; 

▪ Пише једначине хемијских реакција примењујући правила за 

стехиометријска израчунавања.  

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

сарадња, одговоран 

однос према здрављу 

ХЕ.1.5.1. 

ХЕ.2.1.4. 



8. Водоник и 

кисеоник и њихова 

једињења. Соли 

▪ Пише и изједначава једначине за лабораторијско добијање 

водоника и кисеоника;  

▪ На конкретним задацима изводи потребна стехиометријска 

израчунавања, примењујући правила;  

▪ На основу сталне и променљиве валенце пише формуле и називе 

оксида; 

▪ Пише једначине дисоцијација киселина, хидроксида и соли; 

▪ Пише и изједначава једначине хемијских реакција синтезе 

киселина и база; 

▪ Одређује киселост одговарајућег раствора на основу дате рН 

вредности;  

▪ На основу назива киселина и база пише одговарајуће формуле, 

реакције неутрализације и изводи стехиометријска израчунавања;  

▪ На конкретним формулама соли одређује валенцу метала.  

 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

комуникација, 

решавање проблема, 

дигитална 

компетенција, рад с 

подацима и 

информацијама 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.7. 

ХЕ.1.2.8. 

 

 

 

  



Наставни предмет: Биологија                                                                                                                                           :                                                 

Разред и одељење: 7 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Уџбеник: Биологија,Уџбеник за седми разред основне школе,аутора Милице Маркелић, Иве Лакић, Катарине Зељић и Невене Кузмановић, 

Вулкан Знање  

 

Циљ учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран однос према 

себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

 

 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне теме 

 

Број часова 

 

Обрада 

 

Утврђивање 

 

комбиновани 

 

Вежбање 

 

систематизација 

 

Укупно 

1. Наслеђивање и еволуција 
 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

2. 
Јединство грађе и функције као 

основа живота 

 

14 

 

8 

 

1 

 

3 

 

1 

 

27 

3. 
Порекло и разноврсност живог 

света 
2 

1 / 
2 1 6 

4. Живот у екосистему 1 
/ / 

/ / 1 

I полугодиште 19 11 2 6 3 42 

4. Живот у екосистему 
 

4 

 

4 

/  

4 

 

1 

 

13 

5. Човек и здравље 
 

8 

 

5 

 

1 

 

1 

 

2 
17 

II полугодиште 
 

13 

 

10 

 

1 

 

5 

 

3 

 

30 

УКУПНО 
 

32 

 

20 

 

4 

 

12 

 

6 

 

72 

Редни 

број 

теме 

Наставна 

тема/област                     

IX   X XI XII I II III IV V VI Обрада Остали 

типови 

часа 

Свега 



1. Наслеђивање и 

еволуција 

8                3         5       8 

2. Јединство грађе и 

функције као 

основа живота 

1 9 8 9             14         13       27 

3. Порекло и 

разноврсност живог 

света 

   1 5             2           4        6 

4. Живот у 

екосистему 

    1 3 9 1          5            9        14 

5. Човек и здравље        7 6 4        8            9        17 

               

Укупно  

      32          40       72 

Редни бр. и назив 
наставне теме 

Исходи 

(Ученик ће бити у стању да...) 
Међупредметне 

компетенције 
Стандарди 

1. Наслеђивање и 

еволуција 

▪ прикупи и анализира податке о животним циклусима 

почевши од оплођења;  

▪ упореди бесполно и полно размножавање; 

▪ идентификује разлике између митозе и мејозе на основну 

промене броја хромозома и њихове улоге у развићу и 

репродукцији; 

▪ одреди однос између гена и хромозома и основну улогу 

генетичког материјала у ћелији; 

▪ шематски прикаже наслеђивање пола и других особина 

према првом Менделовом правилу 

 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, 

дигитална 

компетенција, рад с 

подацима и 

информацијама 

 

БИ.1.3.1 

БИ.1.3.2 

БИ.1.3.3 

БИ.1.3.4 

БИ.1.3.5 

БИ.1.3.6 

БИ.2.3.1 

БИ.2.3.3 

БИ.3.3.1 

БИ.3.3.1 

БИ.3.3.3 

БИ.3.3.4 



2. Јединство грађе 

и функције као 

основа живота 

▪ одреди положај организма на дрвету живота на основу 

прикупљених и анализираних информација о његовој 

грађи; 

▪ упореди организме на различитим позицијама на „дрвету 

живота“ према начину на који обављају животне 

процесе;  

▪ користи микроскоп за посматрање грађе гљива, биљних 

и животињскихткива; 

 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

естетска 

компетенција, 

рад с подацима и 

информацијама, 

 

 

 

БИ.1.2.1 

БИ.1.2.3. 

БИ.1.2.4. 

БИ.1.2.5. 

БИ.1.2.6. 

БИ.2.2.2. 

БИ.2.2.3 

БИ.3.2.1. 

БИ.3.2.6. 

3. Порекло и 

разноврсност 

живог света 

▪ разврста организме према задатим критеријумима применом 

дихотомих кључева; 

▪ повеже принципе систематике са филогенијом и еволуцијом 

на основу данашњих и изумрлих врста – фосила; 

 

 

 

Вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема, 

 

БИ.1.1.1 

БИ.1.1.4 

БИ.2.1.2. 

БИ.2.1.3. 

БИ.3.1.4. 

4. Живот у 

екосистему 

▪ идентификује основне односе у биоценози на задатим 

примерима; 

▪ илуструје примерима однос између еколошких фактора 

и ефеката природне селекције; 

▪ упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној 

бројности на различитим стаништима; 

▪ повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној 

животној области – биому са животним формама које га 

насељавају; 

▪ анализира разлику између сличности и сродности 

организама на примерима конвергенције и дивергенције;  

▪ идентификује трофички ниво организма у мрежи  

исхране; 

▪ предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у 

њима; 

 

Одговоран однос 

према околини, 

вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, 

дигитална 

компетенција. 

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2. 

БИ.2.4.5. 

БИ.2.4.6. 

БИ.2.4.7. 

БИ.3.4.1. 

БИ.3.4.4. 

 



 

 

        Начини 

и 

поступци остваривања програма за наставни предмет:  

        Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

        Методе рада: метода усменог излагања, текстуална метода, демонстративна метода, метода презентације 

        Провера постигнућа: наставни листићи, провера остварености исхода на крају сваког часа, тестови, решавање проблемских задатака,   

        прављења мапа појмова 

        Активност наставника: мотивисање ученика за учење новог предмета, демонстрација слика са презентација и модела, вођење и  

         усмеравање тока часа, наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и извлаче  

        закључке; оцењивање. 

        Активности ученика: слушање, активно укључивање у дискусију, повезивање са претходно стеченим знањем, извођење закључака 

 

Редни 

број 

 

Садржај рада допунске наставе 7. разред 

 

Месец  

Број часова 

1. Наслеђивање и еволуција Септембар          1 

2. Основни принципи организације живих бића. Организација протиста. Октобар         1 

3. Организација биљака: основни вегетатвни процеси, размножавање, 

покретљивост 

Новембар          1 - 2 

4. Организација животиња: заштита тела, потпора и покретљивост, пријем и 

реаговање на  дражи, исхрана,дисање, циркулација, излучивање, 

размножавање  

Новембар, децембар         1 - 2 

5. Човек и здравље 

▪ анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и 

разноврсне исхране; 

▪ идентификује поремећаје исхране на основу типичних 

симптома (гојазност, анорексија, булимија); 

▪ планира време за рад, одмор и рекреацију; 

▪ доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем 

психоактивних супстанци; 

▪ аргументује предности вакцинације; 

▪ примени поступке збрињавања лакших облика крварења; 

▪ расправља о различитости међу људима са аспекта 

генетичке варијабилности, толеранције и прихватања 

различитости. 

Одговоран однос 

према здрављу, 

вештина сарадње,  

комуникација, 

решавање проблема,  

компетенција за 

учење, 

дигитална 

компетенција, 

 

БИ.1.5.2. 

БИ.1.5.4. 

БИ.1.5.7. 

БИ.1.5.12. 

БИ.1.5.13. 

БИ.2.5.2. 

БИ.2.5.3. 

БИ.2.5.5. 

БИ.3.5.1. 

БИ.3.5.2. 

БИ.3.5.3. 

БИ.3.5.4. 

БИ.3.5.5. 



5. Организација гљива: грађа, исхрана, размножавање и значај Децембар          1 

6. Порекло и разноврсност живота Јануар          1 

7. Живот у екосистему Март           1 - 3 

8. Особине и грађа вируса. Болести изазване вирусима. Имунитет и вакцине Април          1 

9. Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у исхрани. Значај правилног 

чувања, припреме и хигијене намирница. Тровања храном 

Мај          1  

                                                                                                                                  УКУПНО ЧАСОВА 9 - 16 

 

 

 

 

Редни 

број 

 

Садржај рада додатне наставе 7. разред 

 

Месец  

Број часова 

1. Вежба: Изолација ДНК Октобар     1 

2. Пројектни задатак:Заступљеност  доминантних и рецесивних особина 

човека. 

Октобар      1 

3. Мини пројекат: Утицај услова средине на клијање семена Новембар      1 

4. Вежба: Посматрање полена различитих биљних врста Новембар      1 

5. Вежба: Утицај светлости и гравитације на раст биљака Децембар      1 

6. Пројектни задатак: Лишајеви мог краја као показатељи загађености 

ваздуха 

Децембар      1 

7. Вежба: Класификација живих бића Јануар      1 

8. Вежба: Распрострањеност копнених биома. Прилагођености на живот у 

основним копненим биомима. Мреже исхране. 

Март     1 

9. Вежба: Мерење пулса и крвног притиска Април     1 

10. Вежба: Прва помоћ код крварења Мај      1 

 

11. 

 

Припрема за такмичење 

Децембар  

Јануар 

Фебруар   

Март 

Април 

 

По потреби 

                                                                                            УКУПНО ЧАСОВА 12 - 16 

 

  



 

ИСТОРИЈА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 2 

Циљ и задаци 

Циљ: 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и 

хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и 

процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци: 

− да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну 

и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...).  

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

− усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 

− стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  

− стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

− стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања независности 1878. године 

− упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 

− упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

− стекну знања о знаменитим личностима новог века  

− развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.  

− стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

Исходи:  

 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

      - ученик разуме појам револуције; парна машина, текстилна индустрија, рударство, тешка индустрија, железница;  

ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

      - ученик  разуме структуру и развој  друштва – јачање грађанске и појава радничке класе 

ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

       - ученик препознаје социјална, верска и национална обележја; примери низоземске, енглеске и америчке револуције;   



ученик препознаје значење основних појмова из праисторије 

      - ученик је  усвојио појмове уставности и поделе власти 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

ученик уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

      - ученик  зна повод и узроке, утицај просветитељских идеја Волтера, Монтескјеа и Русоа; личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође – Лафајет, 

Мирабо, Дантон, Робеспјер; укидање феудализма; декларација о правима човека и грађанина, устав, идеје уставне монархије, републике, либерализма, 

демократије; терор, револуционарни ратови, национализам, романтизам 

ученик препознаје једноставне и карактеристичне информације у форми слике. 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ученик уме да закључи о којем 

 догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора.  

ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

      - ученик познаје карактеристике  личности, војну и политичку каријеру Наполеона Бонапарте; Наполеонов кодекс, Бечки конгрес 

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ученик уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

      - ученик може да објасни повод и узроке, јачање идеја национализма, либерализма, демократије, социјализма; примери – Француска, Хабзбуршка 

монархија, италијанске и немачке земље 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

      - ученик  зна улогу Пијемонта у уједињењу Италије, истакнуте личности – Камило Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови за уједињење 

Италије; улога Пруске и њеног канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови за уједињење, проглашење Другог немачког царства 

ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

      - ученик познаје територијално ширење САД – излазак на Пацифик, индустријски успон, грађанска демократија, индијанско питање, положај 

робова, личност Абрахама Линколна, сукоб Севера и Југа и грађански рат 

ученик именује најважније појаве из националне историје 

ученик именује најважније појаве из опште историје 

ученик препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје. 

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

       - ученик може да дефинише појам велике силе, појам Источно питање; политика Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске 

према Турској и балканским народима; Кримски рат, улога балканских народа – Српска револуција, Грчка револуција, национални покрети Румуна, 

Бугара, Албанаца; Велика источна криза и Берлински конгрес 

 



СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XVIII ДО КРАЈА XIX ВЕКА 

- ученик именује најважније појаве из националне историје 

препознаје на основу историјских извора о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

- ученик уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања 

- ученик  зна обележја – национална, социјална и културна; фазе – ратни период 1804–1815. и мирнодопски период 1815–1835; повод и узроци; вође: 

вожд Карађорђе Петровић и кнез Милош Обреновић; културни и просветни реформатори Доситеј Обрадовић и Вук Караџић 

- ученик именује најважније појаве из националне историје 

- ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

- ученик уме да закључи о ком историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  

- ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

- ученик зна податке о збору у Орашцу, биткама на Иванковцу, Мишару, Делиграду, Чегру; заједничком ратовању Срба и Руса, Букурешком миру и 

пропасти устанка; организација устаничке државе, личности – Прота Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, Божидар Грујовић, Стеван Синђелић, 

Хајдук Вељко Петровић... 

ученик именује најважније појаве из националне историје 

ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

- ученик познаје  неуспех Хаџи Проданове буне, ток Другог устанка – сабор у Такову, битке на Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са 

Марашли Али-пашом 

. ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик уме да закључи о ком историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

- ученик усваја  знања о територији и становништву, борби за аутономију, Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, Сретењски устав, укидање 

феудализма 1835, Турски устав; оснивање Гимназије и штампарије 1833, покретање Новина србских 1834, позоришта 1835, Лицеја 1838; унутрашња и 

спољна политика кнеза Милоша; личности – кнегиња Љубица, Димитрије Давидовић, Тома Вучић Перишић... 

- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

- ученик уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора.  

- ученик уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту 

- ученик познаје развој државних установа, Грађански законик 1844, Начертаније, Друштво српске словесности; личности кнеза Александра 

Карађорђевића, кнегиње Персиде, Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована Хаџића.. 

- ученик именује најважније појаве из националне историје 

- ученик препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје. 

- ученик уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту 

- ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

- ученик има  знање о Светоандрејској скупштини, унутрашњој и спољној политици; националној политици кнеза Михаила и Илије Гарашанина и 

стварање Првог балканског савеза; либерална опозиција, Уједињена омладина српска, добијање градова; Београд као престоница, успон грађанске 

класе; културна и просветна политика – оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, Народног позоришта; свакодневни живот; личности кнеза 

Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, Владимира Јовановића 



- ученик има да  знање о територији и становништву, друштвене категорије – племена и братства; теократски облик владавине, Цетињска митрополија, 

унутрашња и спољна политика Петра I и Петра II; личности владика Петра I и Петра II 

- ученик разуме  појам световне државе; Законик Данила I, унутрашња и спољна политика књаза Данила и књаза Николе; национална политика, савез са 

Србијом и учешће у ослободилачким ратовима 1876–1878; Црна Гора на Берлинском конгресу – територијално проширење и независност; Цетиње – 

престони град Петровића Његоша; личности књаза Данила и књаза Николе Петровића Његоша 

препознаје на основу историјских извора о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

- ученик може  да објасни Друго намесништво, Устав из 1869. године, унутрашња и спољна политика, српски национални покрет и романтизам, 

ослободилачки ратови 1876–1878, Србија на Берлинском конгресу, територијално проширење и независност, личности кнеза Милана Обреновића, 

Јована Ристића, генерала Черњајева 

- ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

- ученик има увид у прилике у Београдском пашалуку крајем 18. и почетком 19. века и буна на дахије 

- ученик именује најважније појаве из националне историје 

- ученик препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје. 

- ученик уме да закључи о ком историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора  

ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

 - ученик има основна знања:  Јужна Угарска, Хрватска и Славонија, Далмација и Бока Которска; Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, 

Матица српска, Револуција 1848/1849. године, Војводство Србија и Тамишки Банат, национални покрет, Аустро-угарска нагодба и Хрватско-угарска 

нагодба; личности – Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Светозар Милетић 

ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

ученик препознаје да постоји повезаност националне,регионалне и светске историје. 

ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји  

- ученик има  основна знања о Босни и Херцеговини, Старој Србији и Македонији; криза турске државе и друштва и покушаји реформи; одјеци Српске 

револуције; устанци Луке Вукаловића, Невесињска пушка; личности – Хусеин капетан Градашчевић, Омер-паша Латас, Мића Љубибратић 

 

 

 

 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

 

- ученик уме да одреди ком историјском периоду припадају важне године из прошлости 

- ученик именује најважније појаве из опште и националне историје 

- ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје 

- ученик зна на ком простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје  

- ученик уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

- ученик препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 



- ученик зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји 

- ученик уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда 

- ученик зна специфичне детаље из националне и опште историје 

- ученик разуме зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања  

- ученик уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) 

- Ученик треба да:  

-савлада основна знања о:  

- стицању независности,  

- развоју привреде,  

- оснивању политичких странака, политички живот у Србији,  

- проглашењу кра¬љевине,  

- Тимочкој буни,  

- српско-бугарском рату,  

- Устав 1888,  

- науци и култури,  

- свакодневном животу 

- усвоји знања о Мајском преврату, развоју парла¬ментарне демо¬кратије, привред¬ном успону, Царинском рату 

-Ученик може да објасни: територијално проширење и при¬вредни напредак, државну управу Црне Горе, апсолутизам Николе Петровића, доно¬шење 

Устава и политичке борбе, културу, свакодневни живот 

- ученик уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) 

- Ученик  треба да усвоји знања о: 

- укидању Српске Војводине, 

- Светозару Милетићу,  

- народно-црквеној аутономији, 

- Хрватско-угарској нагодби, Хрватско-српској коалицији, просвети, култури, привреди 

ученик уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту 

 - ученик схвата систем управе, при¬вреду, аграрно питање, међунационалне односе и националну политику, анексију, чињенице о Босни и 

Херцеговини под аустроугарском влашћу 

- ученик стиче  знања о Балканским ратовима: Стара Србија, Рашка и Косовска област под турском влашћу у другој половини 19. и почетком 20. века, 

супротности између балканских држава, младотурска револуција, Први и Други балкански рат 

- ученик уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

- ученик треба да  усвоји знања о најважнијим личностима овог периода: Јован Цвијић, Јован Скерлић, Михаило Петровић Алас, Надежда Петровић, 

Алекса Шантић,Јован Дучић, Владимир Ћоровић 

Ученик треба да: 

- схвати политику великих сила и њихове сукобљене интересе, ратну хро¬нику 

- упозна основне аспекте рата:технологије рата, губици, жртве 

- упозна крај рата и његов карактер, стварање нових држава у Европи 



- схвати прилике у Русији уочи и у току Првог светског рата, Фебруарска револуција, Октобарска револуција и грађански рат, утицај Окто¬барске 

револуције на прилике у Европи 

- ученик треба да стекне знања о водећим личностима у овом периоду: цар Николај Романов, Владимир Иљич Лењин, Роза Луксембург, Максим Горки, 

Џон Рид 

- Ученик треба да: 

- стекне знања о учешћу Србије у Великом рату 

- разуме процес и значај одбране отаџбине 1914. Церска и Колубарска битка 

- стекне увид у ратни период 1915-1918, после војног слома, повлачења и окупације 

- може да објасни ток повлачења преко Албаније, Мојковачку битку, живот у окупираној Србији, прилике на Солунском фронту, процес ослобођења 

- ученик зна основне податке о кључним историјским личностима: регент Александар Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић,Живојин 

Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић, мајор Гавриловић, Арчибалд Рајс, Милутин Бојић... 

- ученик може да објасни југословенску идеју, државни програм и концепт 

- ученик разуме значај Нишке, Крфске, Мајске и Женевске декларације 

- ученик препознаје чиниоце југословенског уједињења: међународно окружење, завршне војне операције, кључне личности: регент Александар 

Карађорђевић, Никола Пашић, Франо Супило, Анте Трумбић 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

• Уџбеник  

 

У. Миловојевић, В. Лучић, З. Павловић, Историја 7 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе, Бигз, Београд 2019. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 

• Историјски извори за наставнике 

Дејан Микавица, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад 2007 

• Савремена стручна литература 

Историја српског народа, III-IV, Београд 1993. 

В. С. Дабић, Војна крајина. Карловачки генералат (1530-1746), Београд 2000 

Р. Љушић, Историја српске државности II. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад, 2001 

Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања. 

В. Крестић, Р. Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 1991. 

Х. Иналџик, Османско Царство. Класично доба 1300–1600, Београд 1974 

Историја Османског царства, Београд: Clio 2002 

А. Фотић, „Између закона и његове примене”, Приватни живот на тлу српских земаља у освит модерног доба, Београд: Clio 2005 

Ф. Ариес, Ж. Диби, Историја приватног живота 3, Београд 2002. 

Ž. Delimo, Civilizacija renesanse, Novi Sad, 1989 

Х. Г. Кенигсбергер, Џ. К. Боулер, Џ. Л. Моуз, Европа у шеснаестом веку, Београд, Клио, 2002 

Д. Х. Пенингтон, Европа у седамнаестом веку, Клио, Београд, 2002 

М. С. Андерсон, Европа у осамнаестом веку, Београд, Клио, 2003 



Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци, Нови Сад 1996. 

В. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848-1914, Београд 1995. 

А. Џ. П. Тејлор, Хабзбуршка монархија, Београд 2001. 

Savremeni svet, Ilustrovana istorija sveta IV, Stručni redaktori M. Vojvodić, Dj. Stanković, Beograd 1983. 

Ф. Л. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830, Београд 2005. 
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Стандарди 

1. 
ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 
4 2 2 

 

2. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 20 10 10 

ИС.1.1.6. ИС.1.1.7.  ИС.1.1.8.  ИС. 

1.1.9. ИС.1.1.10. ИС.1.1.6. 

ИС.1.2.3. ИС.1.2.4.  ИС.1.2.7. 

ИС.2.1.2.  ИС. 2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.6. 

3. 

СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД ОД ДРУГЕ 

ПОЛОВИНЕ XVIII ДО 

КРАЈА XIX ВЕКА 

25 12 13 

ИС.1.1.7. ИС. 1.1.9. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.4.  ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. 

ИС.2.1.6. ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.3. ИС. 3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.6.   

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА 

ДРЖАВА И НАРОД НА 

ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 
21 11 10 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.7. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. ИС.2.1.2. ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.2. ИС.2.2.3. ИС.2.1.1. 

ИС.3.1.1. ИС.1.1.6. ИС.1.1.7. 

ИС.2.1.5. ИС.1.1.10. ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.2. ИС.3.1.1. ИС.3.2.6.  

 
ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
2  2 

 

 

 

 

 УКУПНО 72 35 37 
 



 

ДОДАТНА НАСТАВА 

редни 

бр.наставне 

теме 

               наставна тема месец бр. планираних  

часова по  

наставној теми 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ септембар, 1 час 

2. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

септембар, 

октобар,  

новембар, 

4 до 6 часа 

3. СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД ОД ДРУГЕ 

ПОЛОВИНЕ XVIII ДО КРАЈА XIX ВЕКА 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

4 до 6 часова 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

март, 

април, мај 

4 до 6  часова 

5. Припреме за такмичење и анализа 

такмичења 

фебруар, 

март, 

април 

4 часа 

Укупно планираних часова додатне наставе : минимум 15, максимум 22 часова 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

редни  

бр.наставне 

теме 

наставна тема месец бр. планираних 

часова по  

наставној теми 

1. ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА ПРОШЛОСТИ септембар, 1 час 

2. ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

септембар, 

октобар,  

новембар, 

4 до 6 часа 

3. СРПСКА ДРЖАВА И НАРОД ОД ДРУГЕ 

ПОЛОВИНЕ XVIII ДО КРАЈА XIX ВЕКА 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

4 до 6 часова 

4. 

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА ДРЖАВА И 

НАРОД НА ПОЧЕТКУ XX ВЕКА 

март, 

април, мај 

4 до 6  часова 

 

  



Назив предмета  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ  Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 

креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо 

мења. 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ 

– разликује визуелну презентацију и логичку 

структуру текста; 

– користи алате за стилско обликовање документа 

и креирање прегледа садржаја у програму за 

обраду текста; 

– објасни принципе растерске и векторске 

графике и модела приказа боја; 

– креира растерску слику у изабраном програму; 

– креира векторску слику у изабраном програму; 

– користи алате за уређивање и трансформацију 

слике; 

– креира гиф анимацију; 

– креира видео-запис коришћењем алата за 

снимање екрана; 

– разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 

– објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

– креира, форматира и шаље електронску пошту; 

– обавља електронску комуникацију на сигуран, 

етички одговоран и безбедан начин водећи 

рачуна о приватности; 

– препозна непримерени садржај, нежељене 

контакте и адекватно се заштити; 

– сараднички креира и дели документе у облаку 

водећи рачуна о одговарајућим нивоима 

приступа; 

– подешава хипервезе према делу садржаја, 

другом документу или веб локацији; 

– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског језика исцртава елементе 2Д 

графике; 

– употребљава петље и генератор насумичних 

бројева за исцртавање сложенијих облика; 

– планира, опише и имплементира решење 

ИКТ 

Обележавање логичке структуре и 

генерисање прегледа садржаја 

текстуалног документа. 

Карактеристике рачунарске графике 

(пиксел, резолуција, RGB и CMYK 

модели приказа боја, растерска и 

векторска графика). 

Рад у програму за растерску графику.  

Рад у програму за векторску графику. 

Израда гифанимација. 

Коришћење алата за снимање екрана. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

URL, DNS, IP адреса. 

 Хипервеза и хипертекст. 

Електронска пошта, креирање налога, 

слање и пријем поште. Електронска 

пошта (контакти, безбедност, нежељена 

пошта). 

Рад на дељеним документима 

(текстуалним документима / 

 презентацијама /упитницима...) у облаку. 

РАЧУНАРСТВО 

Рад са изабраним текстуалним 

програмским језиком у области 2Д 

графике. 

Основне карактеристике изабране 

графичке библиотеке. Методе за 

исцртавање основних геометријских 

облика. Подешавање боја и положаја 



једноставног проблема; 

– проналази и отклања грешке у програму; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим 

фазама пројектног задатка: 

– креира, уређује и структурира дигиталне 

садржаје који комбинују текст, слике, линкове, 

табеле и анимације; 

– креира рачунарске програме који доприносе 

решавању пројектног задатка; 

– поставља резултат свог рада на Интернет ради 

дељења са другима уз помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен. 

објеката. 

Примена петљи и случајно генерисаних 

вредности на исцртавање геометријских 

облика. 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим предметима. 

Вредновање резултата пројектног 

задатака. 

 

Редни 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број часова 

Обрада Утврђивање Остали типови часа Укупно 

1. ИКТ 2  8 10 

2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ   4 4 

3. РАЧУНАРСТВО 2  12 14 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  8  8 

УКУПНО 4 8 24 36 

СВЕГА ЧАСОВА    36 

Кључни појмови садржаја: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф 
анимација, хипервеза, URL, електронска пошта, текстуални програмски језик, 2Д графика. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан 
је на остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку процеса учења. Наставни про- грам 
предмета информатика и рачунарство се састоји из три тематске целине: Информационо-комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. 

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и 
прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из 



других тема унутар самог предмета, као и других предмета. Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство за реализацију 
задатка, уз евентуалну претходну демон- страцију поступка од стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са 
ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на 
успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ 
тимском раду. 

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, 
дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у литератури се могу се наћи примери 
добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба остваривати са одељењем подеље- ним на групе. Подсетити ученике на 
значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, пријављивање, 
коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току седмог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују 
са ученицима најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних задатака (једног из области ИКТ и Диги- тална 
писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других предмета,који обухватају област изабране теме. 
При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону која највише одговара њиховим интересовањима. 
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Наставни предмет: Грађанско васпитање    

Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1    

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

 МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

 

ОБРАДА 

ВЕЖБА/ 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

УВОД- ПОГЛЕД УНАЗАД 1          0 1 1 

 

2. 

 

ГРАЂАНИН 3 5 4 4 3      8 11 19 

 

3. 

 

ДРЖАВА И ВЛАСТ      2 4 1   2 5 7 

 

4. 

 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ИНИЦИЈАДА        3 3  2 4 6 

 

5. 

ЗАВРШНИ ДЕО- ШТА НОСИМ СА СОБОМ         1 2 1 2 3 

 

УКУПНО 

 

4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 13 23 36 

 

Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и 

интереса, развијање сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и уважавање њихових потреба и интереса. 

 

Циљ и задаци предмета: 

Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима 

могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

 

Посебни циљеви: 

-подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упознавање права и одговорности грађана 

-обучавање ученика за тимски начин рада 
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-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања 

 

Задаци: 

У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: 

 

-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упзнавање мера власти 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање сопственог мишљења -обучавање ученика за тимски начин рада 

 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања Фонд и садржаји: 

Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 час недељно, односно 36 часова у току године.  

 

 ВЕРСКА НАСТАВ  

Назив предмета  ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ Циљеви верске наставе јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно 

искуство традиционалних цркава и религијских заједница које живе и 

делују на нашем животном простору, 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 верске наставе јесу да код ученика: 

-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; 

-развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу 

постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 



59 
 

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 заједнице и властите 

личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и пре и после 

свега са Богом; 

-изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и 

цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва 

у науци и другим областима; 

-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. 

Разред седми разред 

Годишњи број часова  36 
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Назив предмета:   НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Разред:     Седми 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

 

ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

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 разреду 

школовања 

моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 7. разреда основне 

школе; 

моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања. 

Упознавање са 

садржајем програма и 

начином рада 

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 вредновања њиховог рада. 

 

 Врсте наставе 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теоријска настава (34 часова) 

практична настава (2часа) 

II – 

БОГОПОЗНАЊЕ 

 

Процес сазнавања 

Личносно познање 

Познање Бога 

Бог је један, али није 

сам 

Подстаћи ученике да 

преиспитају свој однос 

према знању и учењу; 

Кроз очигледне примере и 

експерименте 

објаснити ученицма три 

начина сазнавања: 

објективно, субјективно и 

личносно и границе њихове 

примене (наука, уметност, 

теологија); 

Указати ученицима на 

повезаност љубави и знања 

у црквеном 

искуству; 

моћи да уочи да су знање и учење 

важни у његовом животу; 

моћи да кроз очигледне примере и 

експерименте закључи да постоје 

различити начини сазнавања 

моћи да кроз примере из личног 

искуства уочи да једино онај кога 

заволимо за нас постаје личност - 

непоновљиво и бескрајно важно биће; 

моћи да повезује личносно познање са 

нашим познањем Бога; 

моћи да препозна да нам Христос 

открива Бога као љубавну 

заједницу три личности; 

Процес сазнавања као 

дело целе личности: 

чула, разум, слободна 

воља, искуство 

Личносно познање, 

упознавање кроз 

љубав 

Познање Бога 

Бог је један, али није 

сам (Бог је заједница 

три личности: Отац, 

Син и Свети Дух) 



1  

 
• Објаснити ученицима да 

нам Христос открива 

Бога као Свету Тројицу; 

• Развити код ученика 

свест о љубави као 

темељу заједнице. 

• моћи да вреднује своје понашање 

на основу љубави коју исказује 

према својим ближњима; 

• бити подстакнут на одговорније 

обликовање заједничког живота са 

другима. 

  Место реализације наставе 

• Теоријска настава се 

реализује у учионици; 

• Практична настава се 

реализује у цркви – 

учешћем у литургијском 

сабрању; 

 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. 

• Реализација програма 

требало би да се одвија у 

складу с принципима 

III - СИМВОЛ 

ВЕРЕ 

 

6. Сабори као израз 

јединства Цркве 

7. Васељенски 

сабори 

8. Символ вере 

9. Богочовек 

Христос 

• Указати ученицима на 
Саборе као израз 

јединства Цркве; 

• Објаснити појмове 

јереси и догмата; 

• Пружити ученицима 

основно знање о 

историјском контексту 

настанка Символа вере; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

основне истине о Тајни 

Богочовека Христа; 

• Развијање свести 

ученика о значају и 

месту Символа вере у 

Крштењу и Литургији; 

 моћи да уочи да је Црква на 

Саборима решавала проблеме са 

којима се сусретала кроз историју; 

 бити подстакнут да своје 
проблеме и несугласице са 

другима решава кроз разговор и 
заједништво; 

 знати да је Символ вере 

установљен на Васељенским 
саборима; 

 умети да интерпретира 

Символ вере; 

 знати да се Символ вере 

изговара на Крштењу и 

Литургији; 

 моћи да уочи да појам 

Богочовека описује Христа као 

истинитог Бога и истинитог 

Човека; 

• Сабори као израз 
јединства Цркве 

• Васељенски 

сабори 

• Символ вере 

• Христос је 

истинити Бог и 

истинити Човек 
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IV - 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 

 

10. Светотајински 

живот Цркве 

11. Света 

Литургија – 

светајна Цркве 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 

кроз учешће у Светим 

Тајнама Цркве наш живот 

и сви његови елементи 

узводе у личносни однос 

са Богом; 

• Пружити ученицима 

основ за разумевање 

смисла и значаја Светих 

Тајни; 

• моћи да увиди да Црква Светим 

Тајнама повезује човека са Богом у 

најважнијим моментима његовог 

живота (рођење и духовно рођење 

– Крштење, венчање и Брак, 

Црквена брига за болесне у 

јелеосвећењу...) 

• моћи да увиди да је Литургија 

извор и циљ свих Тајни Цркве; 

• Светотајински 

живот Цркве 

• Света Литургија 
као светајна Цркве 

• Свете Тајне 

Крштења и 
Миропомазања 

• Света Тајна 

Исповести 

савремене активне наставе, 

која својом динамиком 

подстиче ученике на 

истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. 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. 

12. Свете Тајне 

крштења и 

миропомазања 

13. Света Тајна 

исповести 

14. Света Тајна 

брака 

15. Монашка 

заједница 

16. Света Тајна 

рукоположења 

• Развијање свести 

ученика о неопходности 

личног учествовања у 

светотајинском животу 

Цркве. 

• знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота 

• моћи да препозна Крштење и 

Миропомазање као Тајне уласка у 

Цркву; 

• бити подстакнут да на покајање 
гледа као на промену начина 

живота; 

• моћи да увиди да су брак и 

монаштво два пута која воде ка 

Богу; 

• Света Тајна брака 

(слика Христа и 

Цркве) 

• Монашка 

заједница (искорак 

ка животу будућег 

века) 

• Света Тајна 
Рукоположења 

• Молитвословља 

Цркве 

• 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. 17. Молитвословља 

Цркве 

• моћи да разликује и именује 

службе у Цркви (епископ, 
свештеник, ђакон и народ); 
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 • моћи да препозна своју службу у 
Цркви; 

 • У остваривању савремене 

наставе наставе наставник је 

извор знања, креатор, 

организатор и координатор 

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: 

• процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 

коментара ученика путем 

анкетних евалуационих 

листића; 

• провером знања које 

ученици усвајају на часу и 
испитаивањем 
ставова; 

 • моћи да у молитвословљима уочи 

важност природних елемената 

(воде, грожђа, жита, светлости...) 

 

 • бити подстакнут на учествовање у 
светотајинском животу Цркве; 

 

V - СРПСКА 

ЦРКВА КРОЗ 

ВЕКОВЕ 

 

18. Света браћа 

Кирило и Методије 

19. Свети Сава 

20. Срби светитељи 

21. Крсна слава и 

обичаји 

• Објаснити ученицима 

значај мисионарске и 

просветитељске 

делатности Свете браће 

и Светог Саве; 

• Указати ученицима кроз 

примере српских 

светитеља на значај 

стицања хришћанских 

врлина; 

• моћи да препозна да култура и 

писменост Словена имају корен у 

мисионарској делатности 

просветитеља равноапостолних 

Кирила и Методија; 

• моћи да објасни просветитељску 

улогу и значај Светога Саве за 
српски народ; 

• бити подстакнут да доживи српске 

светитеље као учитеље 
хришћанских врлина; 

• Света браћа 

Кирило и 

Методије 

• Свети Сава 

• Срби светитељи 

(вероучитељ ће на 

више часова 

описати живот и 

подвиге неколико 

светитеља Српске 

Цркве по избору: 

- Света лоза 

Немањића 
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22. Српска црквена 

баштина 
• Указати ученицима на 

историјски пут Српске 

Цркве кроз житија 

изабраних светитеља; 

• Подстаћи ученике да 

развију доживљај Крсне 

славе као молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља; 

• Развити код ученика 

свест о важности 

неговања традиције и 

обичаја (Крсна слава, 

литије, храмовне и 

градске славе); 

• Пружити ученицима 

могућност да сагледају 

улогу СПЦ у развоју 

српске културе и 
идентитета. 

• моћи да препозна неговање 

српских православних обичаја 

као начин преношења 

искуства вере и прослављања 

Бога и светитеља 

• моћи да препозна 

евхаристијску симболику у 

елементима Крсне Славе; 

• бити подстакнут да 
прослављање Крсне славе 

везује за Литургију 

• бити подстакнут да 
доживи, вреднује и 

негује богатство и 

лепоту српске културне 

баштине. 

- Св. цар Лазар 

- Св. Василије 

Острошки 

- Св. Николај 

Жички и 

Охридски 

- Св. Петар 

Цетињски 

- Св. Вукашин из 

Клепаца) 

• Крсна слава и 

обичаји (литије, 

храмовне и градске 

славе...) 

• Српска црквена 

баштина 

 Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања 

ученика; 

 

 Оквирни број часова по 

темама 

Увод – 1 

Богопознање – 5 

Символ Вере – 6 

Светотајински живот 

Цркве – 11 Српска Црква 

кроз векове – 11 

Евалуација – 1+1 

 

 


