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Нa oснoву члaнa 27.Зaкoнаo основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр.
55/2013, 101/2017) и члана 119, став 1, тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања члaнa („Сл. гласник РС“ бр. 88/17),члана 209, став 1, тачка 2 Стaтутa шкoлe, члана
22 и члана 8 став 1 тачка 2 Пословника о раду Школског одбора, Шкoлски oдбoр oснoвнe
шкoлe “Сoњa Мaринкoвић”, у Зeмуну, Aлaскa 17, нa сeдници oдржaнoj 27.06.2018. године
дoнeo je:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
запериодод2018. до 2022. године
1. УВOД
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник
планира и реализује свој рад и донет је на основу наставног плана и програма у складу са
Законом о основном образовању и васпитању.
Школски програм од првог до четвртог разреда припремио је Стручни актив за развој
школског програма. Овај актив имeновало је Наставничко веће на седници одржаној
02.03.2018. године.
Чланови Стручног актива за развој школског програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јасмина Филиповић, директор школе
Олга Брдар, педагог
Сандра Ђуровић, психолог
Ана Новковић, члан Стручног актива за развој Школског програма
Мира Пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
Гордана Љумовић, руководилац стручног већа првог разреда
Маријана Туфегџић, руководилац стручног већа другог разреда
Бојана Билић, руководилац стручног већа трећег разреда
Ивона Аџић, руководилац стручног већа четвртог разреда

Школски програм одI-IVразреда заснован jeна следећим документима:
1.Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС” бр. 88/2017)
2. Закон о основном образовању и васпитању(„Сл. гласник РС“бр.55/2013, 101/2017, 27)
3.Правилник о плану наставе и учењаза први циклус основног образовања и васпитања
и програму наставе и учења за први разред основног образовања и
васпитања(„Просветни гласник РС“, број 10/2017 и бр. 15/18),
4. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10,
7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16, 6/17 и 12/18);
5. Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и
11/14, 11/16 и 12/18);
6. Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и
васпитања („Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16, 7/17 и
12/18);
7. Школски развојни план 2017-2020. године
8. Смернице Развионице као дела пројекта „Подршка развоју људског капитала и
истраживању –Опште образовање и развој људског капитала“

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА
2.1.Где се школа налази
Основна школа „Соња Маринковић“ налази се у горњем делу Земуна, тзв. Горњем
граду. Школа је настала у непосредном окружењу фабрика: „Teлеоптик“, „Инса“, и „Тиз“.
Налазисеизмеђудвевеликесаобраћајнице:
УлицеЦараДушанаиУгриновачкеулице.
Школаимаизлазнадвемањепрометнеулицетакодајебезбеданпросторокошколезадолазакиборав
акуњој. Највећи број ученика живи у непосредној близини школе и долази до школе пешице,
а неколицина долази градским превозом.
УблизинишколесеналазиДомздрављаЗемун.
УсарадњисаДомомздрављасереализујепрограмздравственогваспитањаученика. Имамо добру
сарадњу и са Диспанзером за ментално здравље.
Унепосреднојблизинишколеналазисеиистурено одељење Музичке школе ''Коста
Манојловић''. Са њима је остварена сарадња, која се реализује кроз посете ученика млађих
разреда концертима ученика музичке школе.
Такође, у близини школе налазе се предшколске установе: „Мали принц” и
„Пепељуга”, са којима школа остварује блиску сарадњу и из којих се у нашу школу уписује
велики број деце. Није занемарљива ни сарадња са предшколским установама „Земунски
бисер“..., из којих у нашу школу долази, такође, одређени број деце.(сваке године из ове
предшколске установе дође 7-8 деце).
Поред предшколских установа, у непосредној близини школе налазе се три школе за
децу са сметњама у развоју. Са ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“, школа је успоставила
сарадњу пре седамгодинау циљу подршке ученицима укљученим у инклузивно образовање и
учитељима у писању ИОП-а. Са ОШ „Радивој Поповић“ школа је успоставила сарадњу пре
осам година учествујући у новогодишњој приредби „Деца деци да се боље чује“, као и у
реализацији заједничких ликовних радионица, док је са ОШ „Вељко Рамадановић“
5

успоставила сарадњу пре шест година међусобним учешћем ученика на приредбама,
смотрама, такмичењима, заједничким излетима.

2.2. Кратак преглед историјата школе
Школа је почела са радом 01.09.1957. године. Пројектована је по узору на нордијске
школе за 24 одељења, капацитета 800 ученика, са специјализованим кабинетима за техничко
образовање, биологију, физику, хемију и музичку културу, са салом за физичко васпитање,
спортским теренима и игралиштима за децу, као и зеленим површинама око школе.
У саставу школе су била истурена комбинована одељења на економији „13. мај“ и на
Институту за сточарство. Школа је, до 70-тих година, имала и два комбинована специјална
одељења за ученике мањих интелектуалних способности.
Школа је постала огледна 08.07.1959. године. Савезни завод за проучавање школских
и просветних питања преузео је стручни и педагошки надзор над школом уз ангажовање
својих и спољних сарадника. Године 1960. изграђена је летња фискултурна надстрешница,
која је са салом за физичко васпитање чинила основу Савезном заводу за физичку културу
да реализује посебне програме. Експериментални програми су извођени у области техничког
образовања, физичког васпитања, као и описног оцењивања у млађим разредима.
Наша школа била је прва школа у Земуну која је увела психолошку службу за
испитивање будућих првака. Такође, школа је била прва која је увела тестирање знања
ученика свих узраста.
Школа је имала Ђачку задругу. У оквиру школе постојала је стаклена башта у којој су
ученици гајили цвеће. Школа је имала и летњу учионицу. Поред тога, школа је издавала
школски лист „Освит“.
Целодневна настава за ученике првог и другог разреда уведена је од 1968. године,
када је адаптирано једно крило школе са три учионице.
Нашу школу је до сада завршило 50 генерација ученика, који су настављали
школовање најчешће у средњим школама Земуна.
Током свих ових година рада наша школа је постизала успехе на такмичењима из
свих области наставе и ваннаставних активности, од општинских па до европских
такмичења.
Школа је функционисала према потребама 20. века и европских мерила. Била је
опремљена савременим наставним средствима која су пратила европске стандарде.
Нажалост, са протеклим ратовима, економским санкцијама и свеукупним пропадањем
друштва и сама школа је осиромашила. Наставна средства су пропадала и технички су
застаревала. У најтежем периоду једва да је било новца и за обичне креде. У том периоду
школа је изгубила и део свог простора: летњу фискултурну салу са надстрешницом, због
изградње „дивљег“ објекта, што је за последицу имало да је у јануару 2002. дошло до пуцања
зида сале за физичку културу према „дивљем“ објекту. Градски секретаријат за образовање је
забранио употребу сале и суседног кабинета за музичку културу. У мају 2004. године је
асфалтирано рукометно игралиште и постављени су кошеви и голови. У септембру 2004.
године асфалтиран је још један терен и простор испред школе. То је много побољшало
извођење наставе физичког васпитања, док школа не добије салу.
Захваљујући реализацији Школског развојног плана и Школског пројекта од 2005.
године школа је кренула у обнову и постепено враћа свој стари сјај и славу. Побољшали су
се материјално-технички услови школе, као и квалитет наставе и ваннаставних активности.
Као последица самовредновања рада школе, са којим се кренуло 2006. године,
настављен је процес унапређења квалитета рада школе.
Током школске 2007/08. године поменут други спортски терен је добио потребну
опрему, голове и мрежу за одбојку, тако да је коначно комплетиран и може да испуни
захтеве наставе физичког васпитања. Исцртан је и полигон за саобраћајно васпитање за
млађе ученике.
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Токомлета 2009. године почели су радови на санацији и доградњи школе. Најпре је
порушена сала за физичко васпитање, а затим су почели планирани радови на санацији и
доградњи. Због обима и озбиљности радова ученици и наставници су за једну школску
годину (2009/10.) пресељени у простор ОШ „Десанка Максимовић“ у Војвођанској 1.
Ученици и наставници ове школе су пресељени у новоизграђену школу „Михаило Пупин“ у
насељу Нова Галеника.
Током школске 2009/10. је реализована адаптација и доградња школске зграде, тако
да школску 2010/11. године ученици и наставници почињу у обновљеном и изузетно лепом
простору.
На тај начин је остварена давнашња жеља нашег колектива да се школа“врати у
будућност“ !

2.3. Услови рада школе
2.3.1.Материјално,технички и просторни услови
Школа има наставничку зборницу, канцеларију директора, канцеларију стручних сарадника,
педагога и психолога, секретаријат и рачуноводство и архиву.
Школа располаже са 24 учионичка простора:
• 15 кабинета за: информатику, техничко и информатичко образовање, ликовну и
музичку културу, биологију, физику, хемију, српски језик, математику, историју и
географију, стране језике, веронауку,
• 9 специјализованих учионица за продужени боравак у одвојеном делу школске зграде
• 4 учионице за ученике трећег и 3 учионице четвртог разреда, који се смењују у том
простору са ученицима старије смене.
Ученици већ осму школску годину имајунаставу физичког васпитања у потпуно новој
фискултурној сали, са две свлачионице, мокрим чворовима, справарницом и кабинетом за
наставнике физичког васпитања, урађеној по највишим стандардима и комплетно
опремљеној справама и пратећом опремом. Ученици млађе смене, а нарочито ученици
продуженог боравка, поред велике сале, користе и малу фискултурну салу, која је опремљена
струњачама, шведским сандуком, шведском клупом, гредом и козлићем.
Школа има два спортска терена: кошаркашки и рукометни/фудбалски терен и школско
двориште.
У сутеренском простору налазе се информатички кабинет и школска библиотека.
Информатички кабинет је савремено опремљена дигитална учионица. Има један
сервер и 3 рачунара умрежених са 30 ЛЦД монитора, тако да сваки ученик може да ради на
свом рачунару.
Школска библиотека је смештена у лепо опремљеном простору са читаоницом са
27читалачких места. Библиотечки фонд има 10090инвентарних јединица. Књиге су сређене
по свим библиотечким прописима. Настоји се да се библиотечки фонд повећа набавком
нових примерака лектире, енциклопедија и популарне белетристике.
Простор библиотеке се користи за организацију књижевних сусрета, свечаних
састанака са гостима школе, али и других окупљања и манифестација.
Школа има и савремено опремљену чајну кухињу, ђачку кухињу и трпезарију, чији
капацитети задовољавају потребе више од 200 ученика продуженог боравка, као и осталих
ученика, који у том простору могу да доручкују, ручају или ужинају. Простор је опремљен
машином за прање судова, топлом витрином, великим фрижидером и другом опремом.
Топли оброк за ученике је обезбеђен од стране овлашћеног дистрибутера, док ангажована
пекара снабдева ученике ужином.
Трпезаријски простор је простран и украшен радовима ученика.
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У посебно дограђеном делу школске зграде налазе се 6 учионица за ученике првог и
другог разреда, које су истовремено и учионице продуженог боравка. Школа је изашла у
сусрет потребама запослених родитеља, јер готово сви ученици, након завршетка редовне
наставе, остају у продуженом боравку. Због тренда повеваћног интересовања родитеља за
уписом деце у први разред наше школе последњих година, од школске 2017/18. године,
простор који су користили ученици трећег и четвртог разреда претворен је у учионице првог
разреда. Због те измене промењен је начин рада и сада ученици трећег и четвртог разреда
иду у једну смену, а ученици од петог до осмог разреда у другу смену. Ученици трећег и
четвртог разреда су ушли у кабинете, које деле са старијим ученицима. Смене се мењају на
недељу дана.
Учионице су опремљене троделним таблама, рачунарима, ТВ апаратима, као и другим
наставним средствима. Простор боравка има и доста широк ходник, довољно простран за
кретање и боравак ученика за време одмора, али и за извођење часова програма додатне
подршке, испитивања знања од стране стручних сарадника, као и за извођење допунских
часова, индивидуализованог рада са појединим ученицима.
Након адаптације, школа је добила и просторију за рад школског педијатра и
стоматолога, радионицу домара, чајну кухињу и простор за помоћно техничко особље.
Као простор за реализацију ваннаставних активности углавном се користи учионички
простор, ходници, библиотека.
Адаптацијом целокупног школског простора и опремањем школе савременим
наставним апаратима је остварена давнашња жеља да се школи врати стари сјај.
Поносни смо на чињеницу да је школа готово од самог оснивања била огледна, што
јој је далопосебан печат и утицало је на то, да је у многим стварима школа била прва и
посебна. Наставничко веће школе је сачувало тај дух и стање свести о посебности.
Наставници који долазе у школу, само се уклапају у постојећу атмосферу.
Недостаје вишенаменски простор за састанке Ученичког парламента, Вршњачког
тима, простор за родитеље.
Школа је прикључена на даљински систем грејања. У циљу побољшања безбедности
ученика, поред ангажовања школског полицајца, школа је опремљена видео-надзором и
алармним системом.
2.3.2. Oпрeмљeнoстшкoлe нaстaвнимапаратима/опремом
Након извршеног пописа за 2017. годину шланови Пописне комисије су утврдили да
школа поседује:
- 45 катедре;
- 173 ормара и комода;
- 529 клупа за ученике;
- 61 сто;
- 198 столица за наставнике;
- 987 столица за ученике;
- 41 таблу (10 Р);
- 35 полице;
- 302 техничка уређаја и алата (57 Р);
- 5 кухињских гарнитура;
- 104 спортска реквизита;
За извођење наставе на располагању су следећа наставна средства и опрема:
-

15телевизора;
45 монитора;
14кућишта рачунара;
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-

6лаптоп рачунара;
1 дигиталну учионицу (3 рачунара умрежених са 30 ЛЦД монитораи један сервер);
1 скенер;
10 штампача;
2 фотокопир апаратa(1 у зборници и 1 у канцеларији директора);
5 пројектора
1 интерактивну (smart board) таблу;
9 ЦД плејера и мини линија;
2 музичке линије;
3 радио касетофона;
1 појачало;
1 видео надзор (монитор, графичка плоча, рекордер, џојстик, звучници);
2 уређаја за разглас са стоним микрофонима;
3 комплета жичаних микрофона са сталком;
2 органе(синтисајзер);
1 дигитални фотоапарат;

-

Технички уређаји којима школа
„Развионица“:
7 телевизора са подним носачем;
4 рачунара;
12 лаптоп рачунара;
3 интерактивне табле;
9 пројектора;
1 хармоника;
1 клавир;
1 клавинола;
1 миксета са два звучника;
2 qomo kviz (интерактивни уређај);
1 епидијаскоп;
2 камере са сталком;
1 моторизовано пројекционо платно;
1 керамичка пећ за ликовну културу;
2 зиднaLCD ТВ апаратa

располаже,

а

добијени

из

пројекта

У циљу повећане безбедности ученика, школа је опремљена и уређајем за видео
надзор, противпожарном централом, противпровалним алармом.У школи постоји и 5 клима
уређаја.
Oпремљеност школе наставним средствима процењујемо као веома добар, али и даље
варира од кабинета до кабинета.
Школа
јепоследњих
година
доста
уложила
у
набавку
наставних
средстава.Наставницима је омогућен модернији приступ у процесу планирања и припремања
наставе широм употребом савремених информационих технологија.Кабинети математике су
опремљени ноутбук рачунарима и пројекторима и интерактивном таблом у једном кабинету.
У наставничкој зборници је 2008.године постављен рачунар са штампачем,
прикључен на кабловски интернет, што омогућава савременији приступ настави применом
мултимедијалних презентација. Све учионице продуженог боравка су опремљене
рачунарима и ТВ апаратима. Остале учионице су опремљене рачунарима, изузев три
кабинета.
У мају 2011.године у оквиру пројекта „Дигитална школа“ кабинет информатике је
опремљен са 3 нова рачунара повезаних са 30 ЛЦД монитора, што омогућава велику
активност ученика на самом часу.
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Општина Земун је у августу 2012.године опремила простор трпезарије, зборнице,
канцеларије директора, секретара и стручних сарадника са 5 клима уређаја.
Потребно је наставити са трендом набавке наставних средстава у складу са потребама
наставника да би се стекли материјални предуслови за унапређење наставе. Приоритет у
опремању потребним наставним средствима имаће кабинети:физике, хемије и техничког и
информатичког образовања.
У току 2012. године настављено је са набавком нове опреме. Набављена су: два нова
ЛЦД телевизора, које је купила школа у сарадњи са родитељима, један ЦД плејер, један
компресор за лопте, један бицикл (награда школи за освојено прво место на екипном
такмичењу 43. општинске смотре:„Шта знаш о саобраћају”), један мултифункцијски
уређај,једна конфигурација рачунара Pentium,ЦД плејер, слика Стара Грчка, две географске
карте, карта Србије и карта света
У току 2013. године школа је добила као донацију: 1 ТВ апарат, 1 штампач, 1 ЦД
плејер, 1 ДВД плејер и 1 справу за згибове.
Укључивањем у пројекат: „Подршка развојуљудског капитала и истраживању –
Опште образовање и развој људског капитала“ 20. септембра 2013. године, за потребе
успостављања Школе вежбаонице, као наставне базе за студенте факултета, као и за
професионални развој наставника, до почетка школске 2015/16. године, обезбеђена је
савремена и адекватна опрема за све учионице и кабинете у складу са важећим Нормативом
опремљености школе потребним наставним апаратима, средствима и опремом.
Током 2015. године школа је набавила: музичку линију „Pioneer“, 2 кућишта рачунара,
рачунарску машину „Оlimpia“, телефакс, скенер, ласерски штампач HP, 2 дрвена ормара,
ношњу за фолклор (8 хаљиница, по 30 кецеља и прслука и 6 ношњи за дечаке), 30 плавих
наставничких столица, 3 ЛЦД телевизора, металну кутију за обавештења, тракасте завесе,
шрафилицу и 3 велике металне полице за техничко и информатичко образовање. Све
учионице и кабинети имају кабловски интернет.
Пред почетак школске 2018/19, године набављена су и три нова LCD телевиѕора.

2.4. Број ученика школе
Школа има 785 ученика (од I-IV разреда 440ученика, од V–VIII разреда
345ученика).Ученици I,II разреда похађају наставу у преподневној смени.Ученици IIIи IV,
као и ученици од Vдо VIIIразреда иду по сменама, једне недеље пре подне, а следеће недеље
после подне.
Предметна настава је организована у кабинетима у којима се у супротној смени
одвија разредна настава. Боравак се организује за ученике I и II разреда (четири одељења
првог и пет одељења другог разреда). Број ученика у боравку се мења и настојимо да увек
изађемо у сусрет захтевима и потребама родитеља.
Ученици у боравку имају организовану исхрану у трпезарији школе (снабдевач је
,,ФАН ГРУПО“д.о.о.). Учионице у којима се одвија настава и боравак ученика опремљене су
новим намештајем. Свака учионица има рачунар, ТВ апарат и CD плејер, а опремљене су и
одговарајућим зидним сликама, словарицама и другим дидактичким материјалом. Рад у
боравку знатно је унапређен захваљујући реализацији пројекта „Продужени боравак по мери
ученика“. Донацијом Светске банке знатно је унапређен квалитет наставе едукацијом
наставника и набавком потребне опреме.
Цела школска зграда је реновирана током школске 2009/10. школске године
- Од школске 2006/07. године школа је ушла у пројекат УНИЦЕФ-а „Моја школа-школа
без насиља“.Школа је 13.05.2010. године добила сертификат и Пројекат је успешно
имплементиран у школске планове и програме и већим делом је заживео у
свакодневном школском животу.
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-

-

Примена правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Увођење инклузивног образовања за ученике из осетљивих група
Формирање школских тимова за: развој школских програма, школско развојно
планирање, инклузивно образовање, самовредновање рада школе, заштиту деце од
насиља-злостављања занемаривања, за друштвене,техничке,хуманитарне спортске,
културне активности
Од школске 2005/06. године школа је ушла у процес самовредновања рада школе, од
школске 2011/12. године је ушла у други циклус самовредновања квалитета рада,а од
школске 2017/18. у трећи циклус самовредновања, заснован на стандардима квалитета

2.5. Структура наставног кадра који ће радити у одељењима од I-IV
разреда
Jaсмина Филиповић, професор историје, директор школе, ВСС, 31година радног стажа.
Положила је стручни испит 7.06.1995. године. Похађала је семинаре:
• Конгрес историчара Југославије (1998)
• Семинар за професоре историје у Београду (1997,1999, 2001 и 2002)
• Активно учење (базични ниво) 2001
• Активно учење (супервизијски ниво) 2002
• „Политичка историја и настава“ – Петница (2002)
• Семинар историје у Петници (2002)
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (2003)
• Нови школски програми за први разред основно образовања и васпитања
програма и
(“Имплементацијакурикулума“;„Израда школског
евалуација у образовању“) 2003
• „Подршка у вођењу дневника евиденције образовно- васпитног рада и примени
описног оцењивања у првом разреду основне школе“ (2003)
• Активно учење (базични ниво) 2003
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Вредновање и самовредновање рада школе“ (2006) –
• „Информациони систем у образовању EIS (2006) - 8 сати
• „Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке(„Од играчке до рачунара“) 2006
– 30 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 – 30 сати
• „Едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у школској
средини“ (2006) – 12 сати
• Вредновање и самовредновање рада школе – корак даље“ (2007) - 8 сати
• „Подршка настави историје“ (2007) – 16 сати
• „Тематско планирање у функцији унапређивања наставе историје у основној и
средњој школи“ (2007) – 12 сати
• „Историја у основној школи“ (2007) – 8 сати
• «Правила и реституција» (2007) - 6 сати
• «Превентивне радионице за рад са децом» (2007) - 6 сати
• «Руковођење разредом» (2007) - 6 сати
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«Историјски извори у настави историје» (2008) -16 сати, кат.бр. 147/2008-09.
„Грађанско васпитање за седми разред“ (2009) – 16 сати
„Примена интерактивних метода у настави историје“ –обавезни (2009) – 14 сати,
кат.бр. 145/2008-09
„Квалитет уџбеника и унапређивање компетенција наставника историје за избор,
коришћење, евалуацију и стварање уџбеника“- обавезни (2009) – 24 сата, кат.бр.
144/2008-09
„Домети српске и европске историографије у последње две деценије“ – обавезни
(2010) – 16 бодова, кат.бр.158/2009-10
Повећавање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог
приступа детету/ученику - “Инклузивно образовање и индивидуални образовни
план“ – обавезни (2010) – 18 бодова
„Мудрост добрих менаџера“ – обавезни (2011) – 20 сати, кат.бр. 797/2010-11
„Динар наш новац“ – обавезни (2011) – 8 бодова, кат.бр. 131/2010-11
СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ УЧИТЕЉА: ШКОЛА ПО МЕРИ СВАКОГ ДЕТЕТА

Кампања „Сви у школу, будућност за све!“ - изборни (2011) – 3 бодова кат.бр.
611/2010-11
„Образовни стандарди за крај основног образовања“- oбавезни (2011) – 8 бодова
„Прописи и пракса“ – изборни (2011) – 8 бодова
„Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама“– 8 бодова
(29.10.2012.) К3
„Руковођење усмерено на резултате“- (24-25.1.2012)- 16 сати
„Оцењивање ученика“ (25.11.2012.) – 8 сати (приоритет)
„Квалитет уџбеника и његово коришћење“ – стручни скуп: трибина 4.12.2012. (Klett
друштво за развој образовања) – 1 бод, ЗУОВ
Четврти међународни симпозијум за директоре основних школа:“Директор основне
школе – од личних вештина до законских обавеза“ (7. и 8.02.2013.) – 4 бода
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Иницијални скуп „Школа вежбаоница-Развионица“, хотел „М“ - 2 бода (29.09.2013.)
„Између прописа и праксе“ (27-29.09.2013.) Дивчибаре; К – 16 сати
Конференција о финском моделу образовања – 2 бода (21.10.2013.) Народна
библиотека
Саветовање „Јавне набавке“ - 1 бод (17.12.2013. )Дом синдиката
Оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје „Настава
модерне историје југоисточне Европе“(21.и22.12.2013.) организатор Центар за
демократију и нпомирење југоисточне Европе; решење министра просвете 610-0000811/2009-07
Стручни скуп: Стогодишњица Првог светског рата – нова истраживања и дилеме у
историографији и настава историје (1.02.2014.) – 1 дан; ЗУОВ акт бр. 2101-4/2013 од
23.12.2013. Центар за српске студије, Филозофски факултет
„Корак ка култури“ (30.04. до 2.05.2014.) – 24 сата; ЗУОВ 860-722/2012, 9.мај 2012.
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
12
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Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) -16 сати (25.и 26.08.2014.)
Симпозијум: 2th Klett internacional symposium for head teachers entitled „truly Digital
School“(14.11.2014.) - 2 бода; Охрид, Македонија
Велике годишњице у српској историји (1914/15. и 1815.) – истраживања и дилеме у
историографији и настави историје (1.02.2015.) - 8 сати, Центар за српске студије,
Филозофски факултет; ЗУОВ бр. 449-186/2014. од 31.марта 2014.
„Методе и облици ефикасне наставе и учења–базични ниво“ (28.-29.03.2015.) – 16 сати,
Центар за образовање и професионални развој, Београд; место - ОШ „Гаврило
Принцип“, ЗУОВ, акт.бр.449-692/2014, 31.03.2014.
Семинар: „Развионица“ – Састанак мреже школа вежбаоница -8 сати (16. 05.2015.),
место: ОШ „Карађорђе“
„Велики рат – мали човек у Великом рату (1.11.2015.) – 1 дан/1 бод (Удружење
наставника „Доситеј Обрадовић“; ЗУОВ 800-4/2015.;место: Шеста београдска
гимназија, Београд
„Ни црно ни бело-програм за рад са децом, младима, против предрасуда, за
толеранцију и интеркултуралност“ 13-15.11.2015. – 24 сати, одобрен од ЗУОВ-а,
седиште ОШ „Сутјеска“
„Велике годишњице у српској историји (1914/15. и 1815.) – истраживање и дилеме у
историографији и настави историје“ – 8 сати (30.01.2016.) извођач: Центар за српске
студије, Филозофски факултет, Београд, одобрио ЗУОВ бр. 449-186/2014 од
31.03.2014.; место: Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд
Стручни скуп: „Нова знања нове генерације“ (16-18.09.2016.) - 3 бода, Академија
Филиповић, Јагодина, хотел „Алфа“ Кончарево
„Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког и
дискриминторног понашања у школској средини“ (21 -23.11.2016.) - 24 сата,
Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије; место: хотел „Зира“,
Београд, одобрио ЗУОВ 055/2017, кат.бр. 22
Конференција: „Савремена историографија и настава историје – нови правци, теме,
изазови (05.02.2017.) – 1 дан, место Центар за српске студије, Филозофски факултет,
Београд, ЗУОВ бр.1352-4/2017. од 11. јануара 2017.
„Нове технологије у образовању“ (9-11.02.2017.) – 3 дана; организатор Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, реализатор: British Council,
место: Belexpocentar
Шести стручни скуп Друштва директора Србије: „Улога директора образовноваспитних установа“ (23-25.03.2017.) Златибор; Друштво директора Србије и ESHA
(European School Heads Association)
Саветовање на тему: „Припреме за почетак школске 2017/18. године“, хотел „Језеро“
на Борском језеру 24-27.08.2017. године, организатор-Институт за економију и право,
Београд- 3 бода
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);
Седми стручни скуп Друштва директора школа Србије на тему „Директор-основ
квалитетне школе“(22-24.03.2018.), хотел „Оморика“ Тара у организацији Друштва
директора школа Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 3
бода

Oлга Брдар, педагог, наставник ГВ I-IV ВСС,36 година радног стажа.Положила стручни
испит 18.04.1984.године. Похађала је семинаре:
• „Превенција злоупотребе алкохола код младих“ (23-25.11.1994)
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„Превенција злоупотреба дрога“ (20-24.3.1995)
Програм ненасилних комуникација „Учионица добре воље“ (1995)
„Захтеви система квалитета и принципи ТQМ (менаџмент тоталним
квалитетом)9.12.1997.
„Активно учење (базични ниво) 16.12. 2000.
„Превенција злостављања и занемаривања у школи и породици“ (2000)
Обука за извођење наставе грађанског васпитања у I,II,III и IV разреду (2002-2005)
Нови
школски
програм
за
први
разред
основног
образовања
и
васпитања(„Имплементација курикулума“; „Израда школског програма и евалуација у
образовању“) 2003.година- 32 сата
„Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени
описног оцењивања“ (9.12. 2003.)-6 сати
Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (21-23.3.2004.)кат.бр 171/2003
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке – Модул „Од играчке до
рачунара“(увођење у реализацију изборног предмета) 2005 - 9 сати
„Едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у школској
средини“ (3-4.2.2006.) – 12 сати кат.бр. 578/2008
Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
„Вредновање и самовредновање рада школе“ (2006) - 8 сати
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006
- 30 сати кат. бр. 193/2002-6501-18206
„Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
„Вредновање и самовредновање рада школе – корак даље“ (2007) - 8 сати
Tренинг учитеља за примену цртаног филма «Уа, неправда!» (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„ADD/ADHD – дефицит пажње и хиперактивност деце“ (2007)-6 сати; кат.бр.
341/2007-8
„Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије“ (2008) – 12 сати, кат.бр.
247/2007-08
„Примена техника учења у настави“(изборни)2008. – 8 сати кат.број 479/2008-09
Повећавање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог
приступа детету/ученику - “Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“
– обавезни (26.5.2010.) – 18 сати; кат.бр. 153-03-31/2010-06
Положен А-испит есперанта – Друштво за есперанто, Београд, 2011.
„Образовни стандарди за крај основног образовања“- oбавезни (2011) – 8 сати; П
„Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама“ (29.10.
2012.) – 8 сати
„Оцењивање ученика“ (25.11.2012.) – 8 сати (приоритет);кат.бр. 610-00-00309/2012-06
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати; ЗУОВ; кат.бр. 860-307/2012
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати; ЗУОВ; кат.бр.860-138/2012
„Уводно предавање о Форум театру“ (Пројекат:Укључи се у живот својих вршњака) 27.2.2013.- 1 бод
„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних суспстанци
(13.и14.09.2013); К1 – 16 сати; кат.бр. 215/2012-14
Презентација уџбеника техничког и информатичког образовања од 5. до 8. разреда и
припремљеног конструкторског комплета за 8. разред издавачке куће „Нови Логос“
(3.12.2013.); Издавачка кућа „Нови Логос“ –1 бод
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Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Трибина у ОШ „Михајло Пупин“ посвећена 100 годишњици почетка Првог светског
рата „Церска битка“ (18.09.2014.) – 2 бода; предавач пп др Слободан Ђукић,
професор на Војној академији
Трибина у ОШ „Михајло Пупин“ посвећена 100 годишњици почетка Првог светског
рата „Колубарска битка“ (23.10.2014.) – 2 бода; предавач пп др Слободан Ђукић,
професор на Војној академији
Трибинау ОШ „Михајло Пупин“ посвећена 100 годишњици почетка Првог светског
рата „Солунски фронт“ (20.11.2014.) – 2 бода; предавач пп др Слободан Ђукић,
професор на Војној академији
„Методе и облици ефикасне наставе и учења–базични ниво“ (28.-29.03.2015.)–16 сати,
Центар за образовање и професионални развој, Београд; место - ОШ „Гаврило
Принцип“, ЗУОВ, акт.бр.449-692/2014, 31.03.2015.
Семинар: Састанак мреже школа вежбаоница у пројекту „Развионица“ -8 сати (16.
05.2015.), ОШ „Карађорђе“
„ДраМатематика“ 4.11.2015. - 2 сата; галерија Центра за образовање и културу
Божидарац 1947., Београд као програм Локалног центра за драмску едукацију
наставника ЛОТРЕК
„Ни црно ни бело-програм за рад са децом, младима, против предрасуда, за
толеранцију и интеркултуралност“ 13-15.11.2015. – 24 сати, одобрен од ЗУОВ-а,
седиште ОШ „Сутјеска“
„Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и
млађем школском узрасту“ (30.-31.08.2016.) – 12 сати, место ОШ „Радивој Поповић“
Стручна трибина: „Феномен трговине људима“ (8.09.2016.) – 1 бод; Актив стручних
сарадника општине Земун, предавач Јасмина Никлић; из Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, ОШ „Бранко Пешић“
Стручна трибина: „Дај окрени један круг, дођи да ти будем друг!“- видео презентација
рада Стручног мобилног тима ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ (27.09.2016.) – 1 бод
„Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког
и дискриминторног понашања у школској средини“ (21 -23.11.2016.) - 24 сата,
Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље Србије; место: хотел „Зира“,
Београд, одобрио ЗУОВ 055/2017, кат.бр. 22
Стручна трибинана тему: „Ми о себи, други о нама!“у ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“видео презентација рада Стручног мобилног тима и разматрање потреба партнерских
установа за додатном подршком Стручног мобилног тима „Сирогојна“ за школску
2017/18. годину (27.09.2017.) – 1 бод
Стручна трибина: „Како да школа подржи развој деце“, предавач др Светомир Бојанин
(14.11.2017.) организатори НВО „Помоћ породици“ и Центар за бригу о старима, деци и
особама са инвалидитетом „Нови Београд“, место Велика сала Градске општине Нови
Београд – 1 бод
Стручна трибина: „Новине у Закону о основама система образовања и васпитања и
Правилнику о сталном стручном усавршавању“, гости предавачи: Биљана Лајовић,
психолог; Смиља Крнета и Славица Ђорђевић, правнице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (22.11.2017.) - 1 дан
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
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Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

Сандра Ђуровић, психолог, наставник ГВ 5, ВСС, 16 година радног стажа. Положила је
стручни испит 10.12.2004. године. Похађала је семинаре:
• „Програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци у локалној заједници“
(2002)
• „Угасите цигарету – продужите живот“ (2003)
• Нови школски програм за први разред основног образовања и васпитања
(„Имплементација курикулума; „Израда школског програма и евалуација у
образовању“) 2003
• „Подршка вођењу дневника евиденције образовно-вапитног рада и примени описног
оцењивања“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Рад са децом са посебним потребама у разредној настави“ (2005) -16 сати
• „Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
• „Вредновање и самовредновање рада школе“ (2006) - 8 сати
• Грађанско васпитање 5(2006) - 24 сата
• „Вредновање и самовредновање рада школе – корак даље“ (2007)- 8 сати
• „Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије“ (2008) – 12 сати, кат.бр.
247/2007-08
• „Добра сарадња са родитељима“ – изборни (2009) – 15 сати, кат.бр. 504/2008-09
• Повећавање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог
приступа детету/ученику - “Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“
– обавезни (2010) – 18 сати
• „Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном
образовању“- oбавезни (2011) – 12 сати
• „Професионално усмеравање ученика“ – изборни (2011) – 12 сати, кат.број 650/201112
• „Оснаживање младих кроз ученичке парламенте“ – обавезан (2011) – 18 сати,
кат.бр.608/2011-12
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ – 24 сата, ЗУОВ
(28.-30.09.2012.) K 4
• „Психолошке кризне интервенције у васпитно-образовним институцијама“
(29.10.2012.) – 8 сати
• Обука за школске координаторе у оквиру међународног пројекта ОЕЦД/ТАЛИС 2013.
(13.03.2013.) – 5 сати (1 бод)
• Јавни час: „Инцест траума центар формира вршњачке тимове против сексуалног
насиља“ 24.02.2014.
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
• Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) -16 сати (25.и 26.08.2014.)
• Трибина: Стручни мобилни тим ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“ – 1 дан/1 бод
25.09.2014. у ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно
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Пројекат Развионица: Обука за школе вежбаонице (Модул 1) 4. – 5. дан
Министарство просвете, спорта и технолошког развоја (17. и 18.01. 2015.) – 16
сати/бодова
Стручна трибина: „Феномен трговине људима“ (8.09.2016.) – 1 бод; Актив стручних
сарадника општине Земун, предавач Јасмина Никлић; из Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, ОШ „Бранко Пешић“
„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
кат.бр. 170(21-22.10.2016.) – 16 сати/бодова; К3 П:5; Градски завод за јавно здравље
Београд, одобрио ЗУОВ 570-214/2016. 18.04.2016.
„Вештине, знања и технике за превенцију и смањење родно заснованог насилничког
и дискриминторног понашања у школској средини“ (21 -23.11.2016.) - 24
сата/бодова; К3;П:4, кат.бр.22/2016/17. Асоцијација за сексуално и репродуктивно
здравље Србије; место: хотел „Зира“, Београд, одобрио ЗУОВ 055/2017, кат.бр. 22
„Communication skills in work with vulnerable groups)“ оrganized and supported by
„Regional Project On Social Rights For Vulnerable Groups (SORI)” - „Вештине
комуникације и њихова свакодневна употреба“ без датума и броја сати , по изјави
психолога 1. Модул (9-11.05.2017. – 24 сата; 2. Модул (13-15.06.2017.) - 24 сата; GIZ
German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit - за GIZ Станислава Видовић, Senior
Project Menager
Стручна трибина: „Новине у Закону о основама система образовања и васпитања и
Правилнику о сталном стручном усавршавању“, гости предавачи: Биљана Лајовић,
психолог; Смиља Крнета и Славица Ђорђевић, правнице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (22.11.2017.) - 1 дан/бод
Стручни скуп на састанку Републичке секције стручних сарадника у образовању
(16.05.2018.) у ОШ „Лазар Саватић“– 1 дан/1 бод
-.Рад Центра за права детета и укључивање деце у процесе праћења и извештавања о
остваривању њихових права, Мирјана Голић-Ружић, правник Центра за права детета
-Програми наставе и учења – опште карактеристике, Снежана Милошевић-Јешић из
ЗУОВ-а

Катарина Чеперковић-Ђилас, наставник разредне наставе, ВШС,34 године радног
стажа.Положила је стручни испит 28.04.1986. године. Похађала је семинаре:
• „Активно учење (базични ниво) 2003
• Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) - 8 сати
• XXII Зимски сусрети учитеља Србије (2006) – 6 сати
• „Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке(„Од играчке до рачунара“) 2006 30 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 – 30 сати
• „Описно оцењивање у функцији праћења развоја и напредовања ученика“(2007) – 16
сати
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007) - 8 сати, кат.бр.1267/2006-07
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма «Уа, неправда!» (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
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„Сезонске радионице“ Hobby& Art (2008) - 8 сати, кат.број 215/2007-08
„Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“ (2008) – 16 сати,
кат.број 422/2008-09 –обавезан семинар
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
„Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К
4)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“
(22.12.2012.) – 6 сати ЗУОВ
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (10.02.2013.) – 8 сати Савез учитеља Републике Србије
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„Превенција насиља – безбедност у школи и окружењу“(29.01.2014.) - 6 сати; ЗУОВ
860-444/2012.
„Превенција насиља – безбедност у школи и окружењу“(29.01.2014.) - 6 сати; ЗУОВ
860-444/2012.
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(21-22.10.2016.) – 16 сати; Градски завод за јавно здравље Београд, одобрио ЗУОВ
570-214/2016.
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016.
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; (ЗУОВ,
кат.бр.104 за 2016-2018.);
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

Бранка Граховац, професор разредне наставе, ВСС, 28година радног стажа.Положила је
стручни испит 03.12.1992.године. Похађала је семинаре:
• „Примена Буквара дечјих права у ширењу порука Конвенције ОУН“ (1995)
• Обука за предмет грађанско васпитање I, II,III и IV разреду (2002-2005)
• Aктивно учење (базични ниво) 2002
• „Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р. Жежељ) 2005
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V специјализован Архимедесов републички семинар о настави математике у млађим
разредима основне школе (2006)- 8 сати
„Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) - 8
сати
„Вредновање и самовредновање рада школе“(2006) - 8 сати
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006
- 30 сати
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 - 30 сати
„Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
Савремени приступ у настави почетног читања и писања– комплексна метода (2006) 7 сати
„Описно оцењивање у функцији праћења развоја и напредовања ученика“(2007) – 16
сати
„Рециклажа – корак у будућност“ (2007)
„Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007) - 8 сати, кат.бр. 1267/2006-07
Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„Сезонске радионице“ Hobby& Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
„Професионални развој запослених у образовању у Србији“(2008) - 2 сата
«Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе» (2008) – 16 сати,
кат.број 422/2008-09 –обавезан семинар
„Дефицит пажње и хиперактивност код деце“ (2008) – 7 сати
Стручне трибине учитеља: Стручно-педагошки надзор; Вођење евиденције и
педагошке документације (2009) – 3 сата (изборни), кат.бр.648/ 2009-10
„Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике“ (2009) – 6 сати (изборни
семинар), кат.бр. 065/2009-10
„Играти, певати, стварати плесом“ – Савез спортског и дечијег плеса Србије (2010) –
16 сати (обавезни), кат.бр.522/2009-10
„Инклузивно образовање – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са
сметњама у развоју и даровиту децу“ (19-20.11.2010.) – 16 сати (обавезни)
„Инклузија по мери детета“ (29-30.09.2012.) – 16 сати (Институт за експерименталну
фонетику и патологију говора)
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“
(22.12.2012.) – 6 сати ЗУОВ
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (10.02.2013.) – 8 сати Савез учитеља Републике Србије
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
„Превенција насиља – безбедност у школи и окружењу“(29.01.2014.) - 6 сати; ЗУОВ
860-444/2012.
Стручни скуп: Анализа примене у настави уџбениказа основну школу издавача
„Креативног центра“(30.01.2014.) – 2 сата; организатор „Креативни центар“
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
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Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) - 16 сати (24., 25.и 26.08.2014.)одобрило Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, број 352-344/15;
Учешће на промоцији уџбеника разредне наставе и других наставних средстава
Издавачке куће „БИГЗ“,11.02.2015.
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
Стручна трибина: „Дај окрени један круг, дођи да ти будем друг!“- видео презентација
рада Стручног мобилног тима ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ (27.09.2016.) – 1 бод
Методичка радионица –припрема ученика 4. разреда за такмичење из математике
(22.10.2016.) – 8 сати, кат.бр.270/2016-2018., Друштво математичара СрбијеПодружница Ваљево;
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати; одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд;
Представљање нових уџбеника ИК „Нови Логос“ –примена уџбеника у складу са
захтевима новог Плана и програма наставе и учења оријентисаног на исходе
(23.04.2018.) – 1 бод
Учешће у организацији Окружног такмичења из математике као дежурни наставник
(25.03.2018.) – 4 сата; организатор подружница Друштва математичара СрбијеБеоград
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

Светлана Алексић, професор разредне наставе, ВCС, 25година радног стажа. Положила
је стручни испит 20.04.1995.године. Похађала је семинаре:
„Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (2003)
„Унапређење оралног здравља“ (2003)
„Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних школа“
(2003)
„Израда школског програма и евалуација у образовању“ (2003)
„Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
„Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
„Савремени приступ у настави почетног читања и писања- комплексна метода (2005) - 7
сати
Увођење у реализацију изборног предмета “Руке у тесту- Откривање света“ (2005) XXII Зимски сусрети учитеља Србије (2006) – 6 сати
„Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) - 8 сати
„Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006 – 30
сати, кат.бр. 193/2002
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ настави“)
2006 - 30 сати
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„Сезонскe креативнe радионицe“ – Hobby Art (2007) – 8 сати, кат.бр. 1267/06-07
Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„Сезонске радионице“ – Hobby Art (2008) – 8 сати, кат.бр.215/07-08
„Увод у калиграфију“- Друштво учитеља Београда (2009) – 15 сати (обавезан)
„Играти, певати, стварати плесом“ – Савез спортског и дечијег плеса Србије (2010) – 16
сати (обавезни)
„Инклузивно образовање – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са
сметњама у развоју и даровиту децу“ (19-20.11.2010.) – 16 сати (обавезни)
„Инклузија по мери детета“ (29-30.09.2012.) – 16 сати (Институт за експерименталну
фонетику и патологију говора)
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
„Учитељи у свету линија, боја и облика“ (2.12.2012.) – 8 сати (К 1)
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (10.02.2013.) – 8 сати Савез учитеља Републике Србије
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
Стручна трибина: „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ и „Лични
план професионалног развоја – портфолио“ (30.01.2014.) – 6 сати; ЗУОВ бр. 860-444/2012
од 12.маја 2012.
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар просвете
науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Стручни скуп –симпозијум: „Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне
праксе“ (8. април 2015. године) – један дан; организатор ЗУОВ; место: Хотел „Парк“
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93; К4
„Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем
школском узрасту“ (30.-31.08.2016.) – 12 сати, кат.бр. 321
Стручна трибина: „Дај окрени један круг, дођи да ти будем друг!“- видео презентација
рада Стручног мобилног тима ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ (27.09.2016.) – 1 бод
Методичка радионица –припрема ученика 4. разреда за такмичење из математике
(22.10.2016.) – 8 сати, кат.бр.270/2016-2018., Друштво математичара Србије-Подружница
Ваљево;
„Праћење напредовања ученика у дигиталној учионици“ (24.03.2017.) – 8 сати; oдобрио
ЗУОВ, кат.бр.434; реализатор: Електротехничка школа „Земун“
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у изради
плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)
Гордана Љумовић, професор разредне наставе, ВСС, 13година стажа. Похађала је
следеће семинаре:
• „Савремени приступ у настави почетног читања и писања – комплексна метода (2005)
– 4 сата (обавезни)
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„Савремени приступ у настави почетног читања и писања – комплексна метода (2005)
– 3 сата (обавезни)
„Методички аспекти наставе математике“ (2006) - 6 сати (обавезни)
„Настава српског језика и књижевност“ (2006) – 6 сати (обавезни)
Перманентно стручно усавршавање – потребе и могућности учитеља Србије (2008) – 6
сати (обавезни)
„Рад у комбинованом одељењу (2008) – 1 сат (обавезан); кат.бр.316
„Упознај и покрени – подршка развоја друштвености код ученика – 1 сат
(изборни);кат.бр.319
„Унапређивање наставе математике у нижим разредима основне школе“ –– 1
сат(обавезан); кат.бр.042/2007-2008.
„Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осаремењавању методологије
рада у основној школи“(2012) – 8 сати (обавезан); кат.бр. 623/2011-12
„Учитељи у свету линија, боја и облика“ (2.12.2012.) – 8 сати (К 1)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“
(22.12.2012.) – 6 сати ЗУОВ
„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Пројекат Развионица: Обука за школе вежбаонице (Модул 1) 4. – 5. дан
Министарство просвете, спорта и технолошког развоја (17. и 18.01. 2015.) – 16 сати
Стручни скуп: Презентација уџбеника разредне наставе ИК „Нови Логос“ (5.02.2015.)
Сава Центар, Београд - 1 бод
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93; К4
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд,
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Окврина тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати; одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд;
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

Сандра Дрндаревић, професор разредне наставе у боравку, ВСС, приправник, 9 г
одинa радног стажа. Пријављена за полагање испита за лиценцу.
Похађала је следеће семинаре:
• „Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• Стручна трибина: „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ и
„Лични план професионалног развоја – портфолио“ (30.01.2014.) – 6 сати; ЗУОВ бр.
860-444/2012 од 12.маја 2012.
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Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Семинар: Развионица – Модул 1 -16 сати (17. и 18. 01.2014.)
Семинар: Развионица – Модул 1 -8 сати (25.05.2014.)
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати/бодова; К1;П1, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.;
организатор ОШ „20. октобар“Нови Београд, место: ОШ „Гаврило Принцип“
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Окврина тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати /8 бодова, кат.бр.241, К1- компетенције за наставну област,
предмет и методику наставе; П1- индивидуализовани приступ у раду коришћењем
различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета или области;
одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор: Математичко друштво
„Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
Курс прве помоћи (3.03.2017.) - 12 сати /1 бод; организатор: Црвени крст Земуна,
просторије Црвеног крста Земун

Ана Новковић,професор разредне наставе,ВСС,12година радног стажа Положила је
испит за лиценцу 18.02.2010. године. Похађала је семинаре:
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• Семинар о методу рука у тесту: „Како кроз експериментални приступ можете
приближити науке и технологије ученицима у прва четири разреда основне школе“
(2007) – 5 сати
• Презентација Исхране из Природе „Сремуш“ (2007) – 3 сата
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво (2007)
– 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby&Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
• Програм стручног усавршавања кроз учешће на научно-стручном Симпозијуму са
међународним учешћем:„Технологија,информатика, образовање – за друштво учења и
знања“ (2011) – 16 сати
• „Модели развијајуће наставе“ (2011) – 16 сати, кат. број 516/ 2010-11
• Потврда о учешћу на конкурсу „Креативна школа 2011/12.“(Рад: „Шта се деси кад је
малац непослушни радозналац“? је оцењен као добар пример образовно-васпитне
праксе и објављен је у „Бази знања“ на сајту www.kreativnaskola.rsиwww.zuov.gov.rs
• „Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осаремењавању методологије
рада у основној школи“(2012) – 8 сати (обавезан); кат.бр. 623/2011-12
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• Стручни скуп: Анализа примене у настави уџбениказа основну школу издавача
„Креативног центра“(30.01.2014.) – 2 сата; организатор „Креативни центар“
• „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних суспстанци
(31.01.-1.02.2014.); К1 – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 20/2014 (Градски завод за јавно
здравље)
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
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Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“)-24 сатa/24 бодова (24.-26.08.2014.) Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, седиште: Средња техничка ПТТ школа, Београд;
Анализа примене у настави уџбеника за основну школу (1.11.2014.) - трибина
Креативног центра 1.11.2014. – 3 сата
Презентација уџбеника ИК „НОВИ ЛОГОС“ 24.11.2014. – трибина -1 бод
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);
Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати/бодова
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати/бодова (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

Весна Жула Поморишац,професор разредне наставе, ВСС, наставник у продуженом
боравку, 6година радног стажа. Положила је испит за лиценцу 20. маја 2017. године,
Похађала је семинаре:
• „Превенција насиља – безбедност у школи и окружењу“(29.01.2014.) - 6 сати; ЗУОВ
860-444/2012.
• Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012
• Семинар: „Развионица“ – Модул 1 - 24 сати (25.05.2014.)
• ,,Пракса и прописи“ – 8 сати, 18.10.2014.год.
• Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(6-7.10.2017.) – 16 сати; Градски завод за јавно здравље Београд, одобрио ЗУОВ 570214/2016.
• „Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);
К4; П4
• Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
• Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати (полагање онлајн теста и учешће у
изради
плана пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)

•

•

Ивана Јеремић, професор разредне наставе, ВСС, наставник у продуженом боравку,
приправник, 2 године радног стажа. Пријављена за полагање испита за лиценцу у јануару
2018.Похађала је семиаре:
Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“ (2122.10.2016.) – 16 сати; Градски завод за јавно здравље Београд, одобрио ЗУОВ 570214/2016
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе; Оквирна
тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“ (11.02.2017.) – 8 сати;
одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор: Математичко друштво
„Архимедес“ Београд;
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„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач програма Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ „Соња
Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);
• Семинар:„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (21-22.04.2018) у
ОШ „Краљ Петар I“ - 16сати
Oнлајнсеминар (28.-30.04.2018.) – 8 сати (полагање онлајн теста и учешће у
изради плана
пројектне наставе на тему: „Завиримо у царство животиња“)
•

Слађана Зрнић, професор разредне наставе, ВСС, 23 године радног стажа. Положила је
стручни испит за наставника разредне наставе 30.11.1996.године. Похађала семинаре:
• Мaster class – базични курс (2002)
• Активно учење“ (базични ниво) 2003
• Обука за грађанско васпитање I,II,III и IV разреду (2002-2005)
• „Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских
основнихшкола“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• „Савремени приступ у настави почетног читања и писања- комплексна метода“ (2005)
- 3 сата
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) - 8 сати
• „Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006
- 30 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 - 30 сати
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007) - 8 сати, кат.бр. 1267/2006-07
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby& Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
• „Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“ (2008) – 16 сати,
кат.број 422/2008-09 –обавезан семинар
• „Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике“ (2009) – 6 сати,
кат.бр.065/2009-10 – изборни семинар
• Повећавање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуализованог
приступа детету/ученику - “Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“
– обавезни (2010) – 18 сати
• „ Играти, певати, стварати плесом“ – обавезни (2010) – 16 сати
• „Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
• Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“
• (22.12.2012.) – 6 сати ЗУОВ
• Стручне трибине: Култура писања-култура развоја и живљења детета“ (11.04.2013.) –
6 сати, ЗУОВ,
• „Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
• „Како открити и покренути даровите“ (20.04.-21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
– К1; П 5; П 6)
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„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Стручна трибина: „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ и
„Лични план професионалног развоја – портфолио“ (30.01.2014.) – 6 сати; ЗУОВ бр.
860-444/2012 од 12.маја 2012.
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Презентација Кlett-ових уџбеничких комплета I-IV разреда основне школе,
приручника и дидактичког материјала (19.02.2014.) – 1 бод
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: Састанак мреже школа вежбаоница у пројекту „Развионица“ -8 сати (16.
05.2015.), ОШ „Карађорђе“
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.) – 8
сати, извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац ЗУОВ, кат.бр.27 за 2014/15. и
2015/16. годину
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93; К4
Обука за наставнике у области информационих технологија ECDL - European
Computer Driving Licence (18.01.2016.-15.07.2016.); К4П:8 – 32 бода; организатор
обуке: Министарство трговине, туризма и телекомуникација; реализатор обуке:
„Akademija Oxford-Agent“ доо Јагодина
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд,
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Данијела Крговић, наставник разредне наставе, ВШС, 24 године радног стажа. Положила
је стручни испит 30.11.1996.године. Похађала семинаре:
•
Активно учење – базични ниво (2003)
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (2003) -16 сати
• „Унапређење оралног здравља“ (2003) - 10 сати
• „Архимедесова 17.математичка трибина- радионица за учитеље (2003) - 2 сата
• „Програм унапређења саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003) – 4+4 сати
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004) -- 18 сати
• „Описно оцењивање“ (2004)
• Mодул “Од играчке до рачунара“(увођење у реализацију изборног програма)
23.8.2005. – 9 сати
• Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави (29.1.2006.) – 8
сати
• „Драмска почетница“ (13.4.2006.) – 12 сати
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Модуларни програм перманентне рачунарске обуке (“Од играчке до рачунара“)
19.4.2006. – 30 сати
Модуларни програм перманентне рачунарске обуке(„Мултимедијални приступ
настави“) 21.6.2006. – 30 сати
„Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (29.5.2007) - 8 сати, кат.бр. 1267/200607
„Школско форум позориште за школу без насиља“ (9.12.2007.) – 12 сати
Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„Сезонске радионице“Hobby&Art(11.3.2008.) -8 сати, кат.број
215/2007-08
Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике“ (2009) – 6 сати,
кат.бр.065/2009-10. – изборнисеминар
„Агресивност деце и адолесцената“ (20.11.2010.) – 7 сати (изборни)
„Оцењивање ученика“ (25.11.2012.) – 8 сати (приоритет)
СТРУЧНА ТРИБИНА: Школа по мери сваког детета „Култура писања- култура
развоја и живљења детета“ ( 11.4.2013.) – 6 сати СУРС
„Методика примене мултимедија у настави“ (13.4.2103.) – 10 сати ЗУОВ
„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“)
-16 сати (25.и 26.08.2014.) Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, седиште: Средња техничка ПТТ школа
Стручни скуп: Презентација уџбеника ИК „Нови Логос“ (24.11.2015.) - ОШ „Соња
Маринковић“, Земун
Тематски и интердисциплинарни присту планирању наставе (6. и 7.12.2014.) - 16
сати; Друштво учитеља Србије, ЗУОВ број 449-700/20104 од 31.3.2014.; ОШ „Данило
Киш“
Учешће на промоцији уџбеника разредне наставе и других наставних
средставаИздавачке куће „БИГЗ“, ОШ „Соња Маринковић“, Земун 11.02.2015.
Захвалница Издавачке куће „Клетт“ Београд за несебичну подршку и рад на
побаљшању квалитета наставе у Пројекту евалуације комплета уџбеника за 2. разред
(јануар 2015.)
Стручни скуп: Презентација уџбеника разредне наставе ИК „Нови Логос“ (5.02.2015.)
, Сава Центар, Београд
Стручни скуп: Презентација уџбеничких комплета од 1. до 4. разреда основне школе и
дидактичког материјала Издавачке куће „Клетт“ (7.02.2015.) - 2 бода
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Стручни скуп: Активно учешће у анализи примене уџбеника за основну школу свој
предмет у организацији Издавачке куће „Креативни центар“ (17.03.2015.) - 2 сата
Стручни скуп: Презентација уџбеника у организацији Издавачке куће „Едука“
(19.03.2015.) - 60 минута
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.) – 8
сати, извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац ЗУОВ, кат.бр.27 за 2014/15. и
2015/16. годину; место – „Креативни центар“
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014. кат.бр. 93; К4,
Обука за наставнике у области информационих технологија ECDL - European
Computer Driving Licence (18.01.2016.-15.07.2016.); К4П:8 – 32 бода; организатор
обуке: Министарство трговине, туризма и телекомуникација; реализатор обуке:
„Akademija Oxford-Agent“ доо Јагодина
Методичка радионица–припрема ученика 4. разреда за такмичење из математике
(22.10.2016.) – 8 сати, кат.бр.270/2016-2018., Друштво математичара СрбијеПодружница Ваљево; место ОШ „Горња Варош“
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“ Нови Београд,
„Праћење напредовања ученика у дигиталној учионици“ (24.03.2017.) – 8 сати;
oдобрио ЗУОВ, кат.бр.434; реализатор: Електротехничка школа „Земун“
Представљање нових уџбеника ИК „Нови Логос“ –примена уџбеника у складу са
захтевима новог Плана и програма наставе и учења оријентисаног на исходе
(23.04.2018.) – 1 дан
Учешће у организацији Окружног такмичења из математике као дежурни наставник
(25.03.2018.) – 4 сата; организатор подружница Друштва математичара СрбијеБеоград; место ОШ „Ђорђе Крстић“
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Весна Унгуровић, наставник разредне наставе, ВШС,36 година радног стажа. Положила
је стручни испит 09.12.1983.године. Похађала је семинаре:
• Обука за рад на рачунару на курсу за пословну примену рачунара (2000)
• Активно учење (базични ниво) 2002
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“(2003)
• „Програм унапређења саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• „Рад са децом са посебним потребама у разредној настави“ (2005) – 16 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке - Модул „Од играчке до
рачунара“ (увођење у реализацију изборног предмета) 2005 - 9 сати
• „Савремени приступ у настави почетног читања и писања- комплексна метода“
(2005) - 7 сати
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• XXII Зимски сусрети учитеља Србије (2006) - 6 сати
• „Драмска почетница“ (2006) - 12 сати
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Moдуларни програм перманентне рачунарске обуке(„Од играчке до рачунара“)
2006 - 30 сати
Moдуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 - 30 сати
„Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007) - 8 сати, кат.бр. 1267/2006-07
Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„Сезонске радионице“ Hobby& Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
„Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике“ (2009) – 6 сати,
кат.бр.065/2009-10 – изборнисеминар
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
Пoложен испит из прве помоћи (потврда Црвеног крста Србије од 5.12.2012.)
Стручне трибине: Култура писања-култура развоја и живљења детета“
(11.04.2013.) – 6 сати, ЗУОВ
„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво
учитеља Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и
ефикасног учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Презентација уџбеника за разредну наставу издавачке куће „Нови Логос“ Београд
(9.12.2013.); место: Сава Центар
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и
развој школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18.
01. 2015.) Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу
1586/2013-06
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.)– 8
сати; извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац, одобрио ЗУОВ, кат.бр.27
за 2014/15. и 2015/16. годину; место –„Креативни центар“, Београд
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима,
„Образовање плус“, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, број 149-17/2014.
од 31.03.2014
„Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и
млађем школском узрасту“ (30.-31.08.2016.) – 12 сати,организатор ПУ “Савски
венац“,место ОШ „Радивој Поповић“; одобрио ЗУОВ 449-130-2014. од 31.03.2014.
„Праћење напредовања ученика у дигиталној учионици“ (24.03.2017.) – 8
сати;oдобрио ЗУОВ, кат.бр.434; реализатор: Електротехничка школа „Земун“
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова;
извођач програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања
обуке - ОШ „Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Маријана Туфегџић, ВСС, професор разредне наставе, 6 година радног стажа. Положила
је испит за лиценцу 25.03.2015. године . Похађала је семинаре:
• „Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда, ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) - 20 сати
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Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
„Методе и облици ефикасне наставе и учења–базични ниво“ (28.-29.03.2015.)–16 сати,
Центар за образовање и професионални развој, Београд;, ЗУОВ, акт.бр.449-692/2014,
31.03.2014.
„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(02-03.10.2015.) – 16 сати; ЗУОВ, организатор: Градски завод за јавно здравље Београд;
место: Градски завод за јавно здравље
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“ (11.02.2017.)
– 8 сати , одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор: Математичко
друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ „Соња
Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

•

•

•

•

•

Светлана Ристић,ВШС,професор разредне наставе, 10 година радног стажа Положила је
испит за лиценцу 3.5.2001. године. Похађала је семинаре:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

„Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ -29.1.2006.

године
„Улога асистента за подршку ученицима ромске националности у образовноваспитним установама“- 16 сати; (13-14. 2.2007.) кат.бр. 680-00-337/40/2006-06
„Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и
оцењивању у трећем и четвртом разреду основне школе“- 8 сати ( 2007. године);
кат.бр. 680-00-191/07-06
„Увод у калиграфију“ -15 сати (2007); кат бр. 680-00-00705/2006-06
Сертификат о положеном курсу за рачунаре windows-word-wxcel-internet (2006)
Презентација уџбеника за разредну наставу – 1 бод (9.12.2013.); „Нови логос“
Београд
Потврда о учешћу о примени у настави уџбеника за основну школу – 2 сата (нема
наведеног датума) „Креативни центар“
Презентација уџбеника за разредну наставу – 1 бод (9.12.2013.)
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) -16 сати (25.и 26.08.2014.)
Учешће на промоцији уџбеника разредне наставе и других наставних средстава
Издавачке куће „БИГЗ“, ОШ „Соња Маринковић“, Земун, 11.02.2015.
Презентација уџбеника за разредну наставу ИК„Нови Логос“ Београд; – 1 бод
(5.02.2015.);
Стручни скуп: Презентација уџбеничких комплета од 1. до 4. разреда основне школе и
дидактичког материјала Издавачке куће „Клетт“ (7.02.2015.) - 2 бода
„Креативи рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“,
кат.бр.170 (21.-22.10.2016.) – 16 сати; организатор Градски завод за јавно здравље
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•
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•

„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд, место: ОШ „Гаврило Принцип“
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
Курс прве помоћи (3.03.2017.) - 12 сати; организатор: Црвени крст Земуна, просторије
Црвеног крста Земун
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);
К4; П4

Вања Кљутић, професор разредне наставе у продуженом боравку, ВСС, 5 година радног
стажа, приправник.Пријављена је за полагање стручниог испита.Похажђала је семинаре:
•
•
•

•

•

„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ
„Креативи рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“,
кат.бр.170 (21.-22.10.2016.) – 16 сати; организатор Градски завод за јавно здравље
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.)

Дајана Радовчић, професор разредне наставе у продуженом боравку, ВСС, 8година
радног стажа.
Похађала је семинаре:
• „Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К)
• Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“(22.12.2012.) – 6
сати ЗУОВ
• „Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
• „Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93
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Сунчица Мраковић, професор разредне наставе у боравку, ВСС, приправник, 4године
радног стажа. Пријављена за полагање испита за лиценцу.
Похађала је следеће семинаре:
• Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(6-7.10.2017.) – 16 сати/бодова; К3 П:5; Одобрио ЗУОВ 570-214/2016. 18.04.2016.;
место- Градски завод за јавно здравље Београд,
• „Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма- Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.); К4; П4

Јелена Левнајић, професор разредне наставе у продуженом боравку, ВСС, 2 године
радног стажа. Пријављена за полагање испита за лиценцу у јануару 2018.. Похажђала је
семинаре:
•

•

•

„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(21-22.10.2016.) – 16 сати;; Градски завод за јавно здравље Београд, одобрио ЗУОВ
570-214/2016. 18.04.2016.
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати; одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд;
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма- Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Миливоје Ђилас, наставник разредне наставе, ВШС, 29 годинa радног стажа. Положио је
стручни испит 19.12.1990. Похађао је семинаре:
• „Активно учење“ (базични ниво) 2003
• „Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003)
• „Описно оцењивање у првом разреду“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• „Рад са децом са посебним потребама у разредној настави“ (2005) - 16 сати
• Модул „Од играчке до рачунара“ (увођење у реализацију изборног предмета) 2005 9 сати
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006)- 8 сати
• „Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
• Модулaрни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006
- 30 сати
• „Образовање за опстанак“ (2007) - 16 сати
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007) - 8 сати, кат.бр. 1267/2006-07
• „Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и
оцењивању у трећем и четвртом разреду основне школе“ (2007) - 8 сати
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
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„Играти, певати, стварати плесом“ (23.03.-13.05.2010.) – обавезни – 16 сати, кат.бр.
522/2009-10.
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
„Учитељи у свету линија, боја и облика“ (2.12.2012.) – 8 сати (К 1)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“(22.12.2012.) – 6
сати ЗУОВ
„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„Правна заштита запослених у просвети“ (25.04.2013.) ЗУОВ - 1 дан
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.)– 8
сати; К3;П2 Компетенције за подршку развоју личности ученика/учење да се учи и
развијање мотивације за учење, извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац
ЗУОВ, кат.бр.27 за 2014/15. и 2015/16. годину; место –„Креативни центар“
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Mира Пауновић, професор разредне наставе, ВСС, 11 година радног стажа.Полoжила
испит за лиценцу6.10.2010. године. Похађала је семинаре:
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby&Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
• „Како открити и покренути даровите“ – изборни (2010) -16 сати,кат. број 804/2010
• „Модели развијајуће наставе“ – изборни (2011) – 16 сати, кат. број 516/2011
• СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ УЧИТЕЉА: ШКОЛА ПО МЕРИ СВАКОГ ДЕТЕТА Кампања
„Сви у школу, будућност за све!“ (2011) – 3 сата, кат. број 611/2011
• „Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осаремењавању методологије
рада у основној школи“(2012) – 8 сати (обавезан); кат.бр. 623/2011-12
• „Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
• „Дефицит пажње и хиперактивност“(1.и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К)
• Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“ (22.12.2012.) – 6
сати ЗУОВ
33

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних суспстанци
(31.01.-1.02.2014.); К1 – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 21/2014 (Градски завод за јавно
здравље)
Стручни скуп: Анализа примене у настави уџбениказа основну школу издавача
„Креативног центра“(30.01.2014.) – 2 сата; организатор „Креативни центар“
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“)
-16 сати (25.и 26.08.2014.) Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, седиште: Средња техничка ПТТ школа
Тематски и интердисциплинарни пристуо планирању наставе (6. и 7.12.2014.) - 16
сати; Друштво учитеља Србије, ЗУОВ број 449-700/20104 од 31.3.2014.; ОШ „Данило
Киш“
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.) – 8
сати; извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац ЗУОВ, кат.бр.27 за 2014/15.
и 2015/16. годину;
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.; организатор
ОШ „20. октобар“Нови Београд“
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати; одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Ливија Малеш, професор разредне наставе, ВСС, 15 годинa радног стажа. Положила је
стручни испит 27.11.2004.године. Похађала је семинаре:
• Архимедесова 17.математичка трибина- радионице за учитеље (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• „Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
• Moдуларни програм перманентне рачунарске обуке(„Од играчке до рачунара“) 2006 30 сати
• XXII Зимски сусрети учитеља (2006) - 6 сати
• „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) – 8
сати,
• „Напредна учитељска пракса“ - Петница (2006) - 28 сати
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby & Art(2007) – 8 сати, кат.бр. 1267/2006-07
• „Образовање за опстанак“ (2007)– 16 сати
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Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
„Сезонске креативне радионице“ Hobby & Art(2008) - 8 сати, кат.број 215/2007-08
„СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ УЧИТЕЉА:Стручно-педагошки надзор;Вођење евиденције и
педагошке документације“ изборни (29.10.2009) – 3 сата, кат. број 648/2009
„Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине“ (2010) – 16 сати,
кат.бр. 639/2009-10
„Играти, певати, стварати плесом“ обавезни (2010) – 16 сати,кат. број 522/2010
„Корак ка култури“ (2010) – 24 сата, кат. број 345/2010 ???
„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
„Учитељи у свету линија, боја и облика“ (2.12.2012.) – 8 сати (К 1)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“(22.12.2012.) – 6
сати ЗУОВ
„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Присуство презентацији уџбеника за разредну наставу „Нови Логос“ (9.12.2013.) – 1
бод
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Развионица“ – Састанак мреже школа вежбаоница - 8 сати (16. 05.2015.),
ОШ „Карађорђе“
„Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу“ (26.03.2016.) – 8
сати; извођач „Центар за стручно усавршавање“, Шабац ЗУОВ, кат.бр.27 за 2014/15.
и 2015/16. годину; место – „Креативни центар“
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.

Бојана Билић, професор разредне наставе, ВСС, 11година радног стажа. Полoжила испит
за лиценцу 8.11.2010.године.
Похађала је следеће семинаре:
• „Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осаремењавању методологије
рада у основној школи“(2012) – 8 сати (обавезан); кат.бр. 623/2011-12
• „Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К
4)
• Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“(22.12.2012.) – 6
сати ЗУОВ
• „Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
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Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) - 16 сати (25.и 26.08.2014.)
Зимски сусрети учитеља – 8 сати (8.02.2014.)
„Методе и облици ефикасне наставе и учења–базични ниво“ (28.-29.03.2015.)–16
сати/бодова; К2; П1, Центар за образовање и професионални развој, Београд; место ОШ „Гаврило Принцип“, ЗУОВ, акт.бр.449-692/2014, 31.03.2014.
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
„Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“
(10.12.2016.) – 8 сати/бодова; К1;П1, одобрио ЗУОВ, бр.570-337/2016. од 18.04.2016.;
организатор ОШ „20. октобар“Нови Београд,
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.)

Сања Дамњановић, професор разредне наставе, ВСС, 16 година радног стажа. Положила
је стручни испит 20.04.2005.године. Похађала је семинаре:
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (2003)
• Архимедесова 17.математичка трибина- радионице за учитеље (2003)
• „Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“(2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• XXII Зимски сусрети учитељаСрбије (2006) - 6 сати
• „Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави“ (2006) - 8 сати
• „Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) 2006 –
30 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Мултимедијални приступ
настави“) 2006 - 30 сати
• „Зелена школа Шљивовица“ (2006)
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby &Art (2007)-8сати, кат.бр.1267/2006-07
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма «Уа, неправда!» (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby& Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
• „Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе“ (2008) – 16 сати,
кат.број 422/2008-09 –обавезан семинар
• „Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине“ (2010) – 16 сати,
кат.бр. 639/2009-10
• „Менаџмент у образовању – Како управљати новом школом I“ обавезни (2009) – 24
сата кат.бр. 181/2009-10
• „Електронско учење“ - обавезни (2010) – 20 сати,кат.бр.130/2009-10
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„Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
„Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К
4)
Стручна трибина: Здрави стилови живота – „Одговорно живљење“
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(22.12.2012.) – 6 сати ЗУОВ

•

„Како открити и покренути даровите“ (20. и 21.04.2013.) – 16 сати (Друштво учитеља
Београда – К1; П 5; П 6) ЗУОВ бр. 860-296/2012. од 9. маја 2012.
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014. кат.бр. 93; К4,
место ОШ „Соња Маринковић“

•
•

•
•
•

Ивона Аџић, професор разредне, ВСС, 2 године радног стажа. Пријављена за полагање
испита за лиценцу у јануару 2018..Похажђала је семинаре:
• „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“
(21-22.10.2016.) – 16 сати/бодова; К3 П:5; Градски завод за јавно здравље Београд,
одобрио ЗУОВ 570-214/2016. 18.04.2016.
• Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“ (11.02.2017.) –
8 сати одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор: Математичко
друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду
• „Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ „Соња
Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.)

Весна Вукмановић, професор разредне наставе, ВСС,13годинa радног стажа. Положила
је испит за лиценцу 1.02.2010. године. Похађала је семинаре:
• „Програм унапређења саобраћајног образовања учитеља београдских основних
школа“ (2003)
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке - Модул „Од играчке до
рачунара“ (увођење у реализацију изборног предмета) 2005 - 9 сати
• Семинар активног учења кроз план и програм за 4. разред (2006)??’
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby&Art (2007) - 8 сати, кат.бр.1267/2006-07
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Превентивне радионице за рад са децом (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом» (2007) - 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby&Art (2008) - 8 сати, кат.број 215/2007-08
• „Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине“ (2012) – 12 сати
(изборни)
• „Унапредимо дечији развој“ (17. и 18.11.2012.) – 16 сати (ЗУОВ – К 3)
• „Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К
4)
• Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (10.02.2013.) – 8 сати Савез учитеља Републике Србије
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„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Зимски сусрети учитеља Србије: „Јачање професионалних компетенција просветних
радника“ (8.02.2014.) – 8 сати; ЗУОВ бр. 860-377/2012 од 9. маја 2012.
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
Семинар: „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“
(„Развионица“) -16 сати (25.и 26.08.2014.)
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93; К4
Архимедесов математички практикум за учитеље/наставнике разредне наставе;
Оквирна тема: „Нестандардни математички задаци (комбинаторни и др.)“
(11.02.2017.) – 8 сати одобрио ЗУОВ бр. 570-348/2016. од 18.04.2017. Организатор:
Математичко друштво „Архимедес“ Београд; место: Учитељски факултет у Београду

Милена Поткоњак, наставник разредне наставе, ВШС, 31 година радног стажа.
Положила је стручни испит 31.08.1991.године. Похађала је семинаре:
• Активно учење (базични ниво) 2003
школски
програм
за
први
разред
основног
образовања
и
• Нови
васпитања(„Имплементација курикулума“; „Израда школског програма и евалуација у
образовању“) 2003
• „Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примена
описног оцењивања у првом разреду основне шкле“ (2003)
• Обука за извођење наставе грађанског васпитања у I и II разреду(2002,2003)
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ (2004)
• Комплексни поступак у настави почетног читања и писања (Р.Жежељ) 2005
• „Драмска почетница“ (2006) – 12 сати
• Модуларни програм перманентне рачунарске обуке („Од играчке до рачунара“) – 30
сати
• „Подршка наставницима разредне наставе у примени нивоа постигнућа у настави и
оцењивању у трећем и четвртом разреду основне школе“ (2007) – 8 сати
• „Сезонске креативне радионице“ Hobby & Art (2007) - 8 сатикат.бр.1267/2006-07
• Tренинг учитеља за примену цртаног филма „Уа, неправда!“ (2007) - 6 сати
• „Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• „Сезонске радионице“ Hobby & Art (2008) – 8 сати, кат.број 215/2007-08
• „Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине(2012)
• – 12 сати (изборни)
• „Дефицит пажње и хиперактивност“(1. и 2.12.2012.) – 16 сати (Друштво учитеља – К
4)
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• „На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
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•

„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, бр.449-17/2014.
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.);

Вања Јаблан, професор енглеског језика, ВСС, 16 година радног стажа. Пријављена за
полагање испита за лиценцу. Дипломирала је 3.05.2001. године. Похађала је следеће
семинаре:
• Семинар за усавршавање преводилачких и других кадрова (диплома о положеном
испиту 8,29, бр.102 од 2.97.2004. године и звање тумач за енглески језик), Удружење
научних и стручних преводилаца Србије
• Сертификат о похађању течаја консекутивног и писменог превођења у трајању од 64
часа и да је на завршној провери оспособљености показала да је у потпуности
оспособљена за ПИСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ СА СРПСКОГ НА ЕНГЛЕСКИ, СА ЕНГЛЕСКОГ НА
СРПСКИ ЈЕЗИК, као и у КОНСЕКУТИВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ, бр. 05/2005. од 19.015.2005.;
Multilingua, Школа усменог превођења
• “Зимски републички семинар за наставнике енглеског језика – обавезни, 1201. –
14.01.2012. – 24 сати, The English Book, ЗУОВ кат.бр.330/2011-12.
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
• Oxford professional dvelopment - 6 сати (22.02.2014.), Факултет педагошких наука у
јагодини, ЗУОВ бр. 860-687/2012. од 9.05.2012. године
• Teacher Development Session: “Seminar with Chris Rose“, 21.02.2014. British Councle – 1
бод
• Workshop presentation for the English language teachers: Embrace variety with some of our
primary school programs,12.04.2014.The English Book – 1 бод
• Четврта међународна конференција: Teaching English to Young Learners: Assessment
and Learning (5-6. јун 2015.) – 16 сати - 4 бода; 01-165/2015. Факултет педагошких
наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
• The English Book Day (14.11.2015). - 6 сати/ 1 бод; Београд, Филолошки факултет
• „Постигните више на часовима енглеског језика у основним школама“ (27.11.2015.) –
2 сата; Great Teachers development Programme
• Презентација уѕбеника енглеског језика за I и II разред основне школе (13.01.2016.) –
1 бод ИК „Klett“, ОШ „Соња Маринковић“
• Презентација уѕбеника енглеског језика за I и II разред основне школе (13.01.2016.) –
1 бод ИК „Нови Логос“, ОШ „Соња Маринковић“
• Tрибина: „Положај страног језика у средњим стручним школама“ (26.10.2016.) – 1
дан/1 бод, у организацији Друштва за стране језике и књижевност Србије одржан на
Филолошком факултету
• The English Book Day (12.11.2016). - 6 сати/ 1 бод; Београд, The English Book
• Предавање Edmunda Dadlija „Classroom management tips and tricks”: (11.03.2017.) – 1
бод организатор ИК „Нови Логос“, место: Прва економска школа, Београд
• „Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.); К4; П4
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Сања Бојовић, професор енглеског језика, ВСС, 14 годинa радног стажа. Положила
стручни испит 30.09.2008. године. Похађала је семинаре:
• „Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
• „Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
• Семинари у BritishCouncil (Teacher development session:Workshop“ICT in the
classroom”) 14.march 2009 – 3 сатa
• Семинари у BritishCouncil (Teacher development session:Workshop “Homework in and
ELT Classroom”) 17.10.2009. – 1,5 сати
• Семинари у British Council (Teacher development session:Workshop Assessment as a
factor of Motivation in Learning English) 17.11.2009 – 2 сата
• „Нове методе у настави енглеског језика“-Tour Of Serbia (изборни), 20.02.2010. – 2
сата, кат.бр.415/2009-10
• „Играти, певати, стварати плесом“ – Савез спортског и дечијег плеса Србије 23.03.до
13.05.2010. – 16 сати (обавезни), кат.бр.522/2009-10
• Семинари у British Council (Teacher development session:Workshop „A Treasure Box for
Primary School Teachers“) 10.11.2010 – 3 сата
• Семинари у British Council (Teacher development session:Web Tools for Teachers of
English) 29.01.2011 – 2 сата
• Семинари у British Council (Teacher development session:Теаching English in Inclusive
Classrooms“) 11.05.2012 – 2 сата
• „НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
• Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 2 (5.и 6.04. 14. и 15, 06. 2014.)– 32 сата, Министар
просвете науке и технолошког развоја РС, по решењу 1586/2013-06
Горанка Вујасиновић, професор енглеског језика, 32 годинa радног стажа. Положила је
стручни испит 01.04.1991. године. Похађала је семинаре:
• Working with Bravo 1 Macmillan Heinemann ELT ( 2000)
• „Активно учење“ (базични ниво) 2002
• „Еколошко просвећивање за заштиту вода“ (22-23.мај 2003.) – 16 сати
• Семинар The English Book:“Reform and How to Survive it“(Menagement of Change) – 2
сата
• „Унапређење оралног здравља“ (16.мај 2003.) 10 сати
• First ELTAB National Conference (2003)
• „Имплементација курикулума; „Израда школског програма и евалуација у
образовању“ (2003)
• Републички семинар за професоре енглеског језика: Рад са ученицима на раном
школском узрасту; Језичко усавршавање наставника (2003)
• „Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“ – 18 сати (2004)
• Семинари у British Council („Happy hour“) април 2007. - 5 сати
• Семинари у British Council („Happy hour“) септембар 2007. - 5 сати
• Семинари у British Council („Happy hour“) децембар 2007. - 5 сати
• Семинари у British Council („Hot Corner“) децембар 2007. - 5 сати
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„Правила и реституција“ (2007) - 6 сати
„Превентивне радионице за рад са децом“ (2007) - 6 сати
„Руковођење разредом“ (2007) - 6 сати
Семинари у British Council („Hot Corner“) март 2008. - 5 сати
Семинари у British Council („Hot Corner“) јун 2008. - 5 сати
Семинари у British Council („Happy hour“)јун 2008. - 5 сати
Семинари у BritishCouncil (YetiSeminar - UKExpirience) 5. април 2008. – 5 сати
„Зимски републички семинар за наставнике енглеског језика“ (8-10.01.2009) - 24 сата,
кат.бр.335/2008-09.
BritishCouncil (Teacher development session: “Using Videos in ELT ”) 25. април 2009. – 3
сатa
BritishCouncil (Teacher development session: “Art in ELT ”) 21. мај 2009. – 2 сатa
Семинари у BritishCouncil (Teacher development session: “Homework in and ELT
Classroom”) 17.октобар 2009. – 1,5 сати
Семинари у BritishCouncil (Teacher development session: “Assessment as a factor of
Motivation in Learninig English”) 17.новембар 2009. – 2 сата
Мини семинар за наставнике енглеског језика - OUP Day“ (обавезни) 14.новембар
2009. - 6 сати, кат.бр. 398/2009-10
Семинари у British Council (Teacher development session:Workshop Assessment as a
factor of Motivation in Learning English) 17.11.2009 – 2 сата
„Развој креативног мишљења у процесу учења страног језика заснован на иновативној
ТРИЗ методологији“ (21.мај 2010.) – 8 сати, кат. бр. 411/2009-10. годинe, кат.бр.
411/2009-10.
Семинар Oxford Center „Моја учионица 2 – модул 1“ (24.10.2010.) – 3 сата ( изборни),
kat.br.313/2010-11.
„А Treasure Box for Primary School Teachers“(9.12.2010.) – 2 сата
Pearson Longman ELT seminar (фебруар 2011.) – 2 сата
„CAMBRIDGE TEACHERS` DEVELOPMENT PROGRAMME TOUR OF SERBIA“ (26.фебруар
2011.) – 2 сата(изборни), кат.бр.320/2010-11.
„Прописи и пракса“ – (2011) изборни– 8 сати
„Бигзов семинар“: „Школа као театар“ – (2.12.2011.) изборни– 1 сат
Семинар The English Book: „Зимски републички семинар за наставнике енглеског
језика“ (12.-14.01.2012.) – 24 сата (обавезан), кат.бр.330/2011-12.
Семинар The English Book: Мини семинар за наставнике енглеског језика“
(26.02.2012.) – обавезни - 7 сати, кат.бр.201/2011-12
The English Book – Oxford Day one day professional development seminar, 10th November
2012. – 1 бод
Teacher Development Session: Cambridge Day 2013. (9.02.2013.) – 1 бод
The English Book: Taking The Danger Out Of Drama, given by Colin Granger, 22nd
November 2012. – 1 бод ili 2 boda
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
„Моја учионица 2“ (од децембра 2013. до априла 2014.) – 15 сати 860-703/2012
Teacher Development Session: „Seminar with Chris Rose” (24.02.2014.) – 1 бод
Конфереција “Cambridge Day“13.април (2014.) - 1 бод; ЗУОВ 243-4/2014. од
27.02.2014.
Интернационални семинар за наставнике енглеског језика: Drama In The Young
Learner Classroom“given by Jeanne Perrett (15.mart 2014.) The English Book seminar – 1
бод +1ne pišu sati!
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„Корак ка култури“ (30.04. до 2.05.2014.) – 24 сата; ЗУОВ 860-722/2012, 9.мај 2012.
Семинар: Развионица – Модул 1 -16 сати (17. и 18. 01.2014.)
Семинар: Развионица – Модул 1 - 8 сати (25.05.2014.)
Oxford University Press, Представништво Београд организовао презентацију уџбеника
Рroject 4th edition– Inspiring the next generation – 2 сата / 1 бод (6.12.2014.)
Пројекат Развионица: Обука за школе вежбаонице (Модул 1) 4. – 5. данМинистарство
просвете, спорта и технолошког развоја(17. и 18.01. 2015.) – 16 сати/бодова
Oxford University Press ELT конференција - OUP Day 2015. Организатор Oxford
University Press, Представништво за Србију (7.02.2015.) – 6 сати/ 1 бод
The English Book (workshop for the English language teachers): THE THREE PS
PUPPETS, PLAYS AND PAYING ATTENTION - 1,5 сат(24.01.2015.) Belgrade, by
Jeanne Perrett at Facultyof Philology
Стручна трибина: Примери добре праксе у настави енглеског језика (4.02.2015.),
DATASTATUS уверење, аутори и реализатори: Весна Томић-Митровић, Александра
Ђошић и Ивана Милошевић, професорке енглеског језика, Београд - 1 бод
The English Book Day (14.11.2015.) – 6 hours at Faculty of Philology, Belgrade,
organisation „The English book“
„Постигните више на часовима енглеског језика у основним школама“ (27.11.2015.) 2 сата СУ у установи; Pearson Central Europe ( Great Teachers Development Programme)
Koнференција: „The Second MM Publications ELT Conference (28.11.2015.) – 4,5 сата
DATASTATUS

•
•
•

•
•
•
•
•

Приказ уџбеника/стручно предавање English plus 4, за VIII разред (13.01.2016.), у ОШ
„Соња Маринковић“, Земун - до 2 бода
Приказ уџбеника/стручно предавање Меssages 4, за VIII разред (13.01.2016.), у ОШ
„Соња Маринковић“, Земун - до 2 бода
International seminar for the English lenguage teacher: „Creative Juices“ given by Nina
Lauder (17.01.2016.) – 4 hours, at Faculty of Philology, Belgrade, organisation „The
English book“
„Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима, Образовање
плус, Београд (21. и 22.06.2016.) – 16 сати; ЗУОВ, кат.бр. 93; К4
Трибина: „Положај страног језика у средњим стручним школама“ (26.10.2016.)
- 1 дан/бод, место: Филолошки факултет
The English Book Day (12.11.2016). - 6 сати/ 1 бод; Београд, The English Book
Предавање Edmunda Dadlija „Classroom management tips and tricks”: (11.03.2017.) – 1
бод организатор ИК „Нови Логос“, место: Прва економска школа, Београд
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.); К4; П4

Невенка Филиповић, дипломиранитеолог, професор верске наставе, ВСС,15година
радног стажа.Дипломирала је 22.05.2007. године на Богословском факултету.Похађала је
следеће семинаре:
• „Примена књижевних текстова у настави веронауке у основним школама“ – 6 сати
(3.окт. 2009.), кат.бр.709/2009-10
• „Учитељ и рачунар“ (обавезан) – 8 сати, 31.јануар 2010., кат.бр. 105/2009-10
• „Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине“ (изборни) -16
сати, 21.-22.маја 2010. године, кат.бр.639/2009-10.
(12.-13. фебруара 2011.),
• „Превентивни карактер верске наставе“ – 12 сати
кат.бр.573/2010-11
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„Индивидуални образовни планови у пракси“ (24. и 25.11.2012.) – 22 сата; Савез
учитеља Србије
„Управљање стресом и стресним реакцијама“ (9.02.2013.) – 8 сати К3; ЗУОВ,
Универзитет „Сингидунум“
„Mетоде, технике и поступци превазилажења конфликта у процесу образовања“
(2.02.2013.) - 7 сати; K4 ЗУОВ, Универзитет „Сингидунум“
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Креативна радионица са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних
суспстанци (13.и14.09.2013); К1 – 16 сати
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
„Савремeне методе наставе и наставни материјали“ (9-10.маја 2015.) – 16 сати,
одобрио ЗУОВ,бр.596-13/2014. Од 28.04.2014., кат.бр. 443 за 2014-2016. Годину;
извођач програма Центар за унапређење наставе
„Абакус“ у ОШ „Вељко
Рамадановић“
„Изградња тима и и вештине комуникације“ (28-30.12.2016.) – 24 сата; одобрио ЗУОВ
кат.бр.104 2016-18.извођач програма ОШ „Горња Варош“, место Школа за ученике
оштећеног вида Вељко Рамадановић“
„Биорезонантна 3DNLS Aнализа и третман (23.12.2017.) – 1 бод NSystems LLC (USA)

Милан Илић, дипломирани теолог, професор верске наставе, 30 година радног стажа.
Похађао је семинаре:
„Примена књижевних текстова у настави веронауке у основним школама“ – 6 сати
(3.окт. 2009.), кат.бр.709/2009-10
„Учитељ и рачунар“ (обавезан) – 8 сати, 31.јануар 2010., кат.бр. 105/2009-10
„Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине“ (изборни) -16
сати, 21.-22.маја 2010. године, кат.бр.639/2009-10.
„Превентивни карактер верске наставе“ – 12 сати
(12.-13. фебруара 2011.),
кат.бр.573/2010-11
„Индивидуални образовни планови у пракси“ (24. и 25.11.2012.) – 22 сата; Савез
учитеља Србије
„Управљање стресом и стресним реакцијама“ (9.02.2013.) – 8 сати К3; ЗУОВ,
Универзитет „Сингидунум“
„Mетоде, технике и поступци превазилажења конфликта у процесу образовања“
(2.02.2013.) - 7 сати; K4 ЗУОВ, Универзитет „Сингидунум“
„НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног
учења“ (12.05. и 10.06.2013.) К2 - 20 сати
„На путу кроз време“ (8.-9.06.2013.) К1 – 16 сати
Креативна радионица са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних
суспстанци (13.и14.09.2013); К1 – 16 сати
Обука за примену Националног оквира курикулума- Основе учења и наставе и развој
школа вежбаоница – Модул 1 - 40 сати (17. и 18. 01; 25.05.2014. 17. и 18. 01. 2015.)
Министар просвете науке и технолошког тразвоја РС, по решењу 1586/2013-06
„Савремeне методе наставе и наставни материјали“ (9-10.маја 2015.) – 16 сати,
одобрио ЗУОВ,бр.596-13/2014. Од 28.04.2014., кат.бр. 443 за 2014-2016. Годину;
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извођач програма Центар за унапређење наставе
„Абакус“ у ОШ „Вељко
Рамадановић“
„Изградња тима и и вештине комуникације“ (28-30.12.2016.) К4, П:4 – 24 сата/бодова;
одобрио ЗУОВ кат.бр.104 2016-18.извођач програма ОШ „Горња Варош“, место
Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић“
„Биорезонантна 3DNLS Aнализа и третман (23.12.2017) – 1 бод NSystems LLC (USA)
„Изградња тима и вештине комуникације“ (01-03.02.2018.) – 24 сата/бодова; извођач
програма - Основна школа „Горња Варош“, Земун; место одржавања обуке - ОШ
„Соња Маринковић“ (ЗУОВ, кат.бр.104 за 2016-2018.)

3. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Општи циљеви
• пун и усклађен интелектуални, емоцијални, социјални, морални и физички развој
сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и
интересовањима;
• стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, информатичке
писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот
породице и заједнице;
• развој стваралачих способности, креативности, естетске перцепције и укуса
• развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација,
уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих
технологија;
• оспособљавање ученика за решавање проблема, повезивање и примену знања и
вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
• развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање
током целог живота;
• развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања
свог мишљења;
• оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и
занимања;
• развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
• развој и практиковање здравог начина живота, свести о ваљаности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања развоја физичких способности,
• развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очување природе и животне
средине, еколошке етике и заштите животиња;
• развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад неговање другарства и
пријатељства;
• развијање способности за улогу одговорног грађанина за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права,
као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
• формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и
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неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница других народа, развијање
мултикултурализма, поштовање и усвајање националног и светског културног
наслеђа;
развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне
равноправности и толеранције
Специфични циљеви
Имплементирање смерница Развионице у школске планове и програме
Oспособити ученике за самостално учење различитим приступима
Развијати самопоуздање, самопоштовање и свест о властитим спосоностима
Мотивисати и припремити ученике за даље образовање и целоживотно учење
Подстицати љубав према традицији и неговању културне баштине
Развијати позитиван однос према здравој исхрани, физичкој активности и властитом
здрављу
Развијање вештине сарадње, толеранције и ненасилног решавања сукоба
Развијање креативних способности у литералном, сценском и музичком изразу
Развијати одговорност према школској имовини и школском окружењу
Подстицати сарадњу и партнерство са локалном заједницом

4.ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Праћење реализације Школског програма и Школског развојног плана вршиће се кроз
сталне међусобне консултације наставника, састанке Одењенског већа, Стручних већа
наставника предметне наставе, Педагошког колегијума, посете часовима и праћење
квалитета наставе кроз перманентно самовредновање наставног процеса и тестирање знања
ученика од стране педагога и психологa школе.

5.ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ
У наредној школској години потребно је:
•
•
•
•
•
•
•
•

Применити различите методе, облике рада и наставниа средстава;
Применити пројектну наставу;
Применити активну наставу;
Тематски планирати наставу;
Ефикасније користити наставна средства из пројекта “Развионица”;
Продубити сарадњу предметних наставника и наставника разредне наставе;
Укључити ученике млађих разреда у ваннаставне активности (нпр.
Фестивал науке);
Извођење образовно-васпитног рада у циљу побољшања постигнућа
ученика на завршном испиту;
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Унапредити понуду ваннаставних активности;
Ефикасно применити програм ИОП;
Константно пружати подршку ученицима из осетљивих група;
Увести нове предмете и пројекте од националног значаја;
Радити на даљем уређивању школског дворишта;
Радити на даљем уређењу школске зграде;
Стално организовати акције за очување животне средине (прикупљање
хартије, “Чеп за хендикеп”...)
Обогатити школски радио програм;
Радити на промоцији школе (Пролећни Базар, писање летописа,
унапређивање школског сајта, издавање школског часописа...)
Развијати активности ученичког парламента;
Активно укључивати родитеље у васпитно-образовни процес;
Стално сарађивати са организацијама и установама (општина, средње
школе, високообразовне установе, предшколске установе, културне
установе, спортски клубови...)
Форимирати нова одељења према броју уписаних ученика;
Повећати одговорност и радну дисциплину;
Рад на сталном стручном усавршавању запослених;
Применити Менсин програм учења у свакодневом раду
Применити нове метода научене на семиарима и угледним часовима
Реализовати програм превенције злоупотребе дрога “Твоје знање мења
све“ у IV и V разреду
Реализовати програм професионалне оријентације на преласку у средњу
школу у седмом разреду
Примењивати ИКТ-а у настави
Стручно усавршавање наставника у установи и ван установе и стицање
знања наставника
Сарађивати са стручњацима из пројекта Развионица
Унапређивање диференциране и индивидуализоване наставе, рада у групи и
у пару
Применити интердисциплинарну наставу
Применити активну наставу
Применити пројектну наставу
Ефикасније организовати рад секција
Прилагодити рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Утицати на смањење броја неоправданих изостанака
Волонтерски рад на часовима допунске наставе
Применити програма ИОП
Превенирати насиље међу ученицима
Формирати секција у функцији подршке ученицима који имају проблеме у
понашању
Наставити уређење школског простора
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•
•
•

Организовати акцију за заштиту животне средине
Обогаћивати школског радио програма
Наставити сарадњу са општином Земун, са Домом здравља Земун, са
Центром за социјални рад, са МУП-ом Земун, са основим школама у
Земуну, са Математичким, Геграфским, Учитељским Филозофским
факултетом Универзитета у Београду – група за психологију и педагогију,
Факултетом за специјалну едукацију и реедукацију, са школама за децу са
посебним потребама: „Вељко Рамадановић“ ,"Сава Јовановић -Сирогојно" и
„Радивој Поповић, са Тијаном Миличевић, креативне ликовне радионице за
ученике, са Дечијим културним центром Београд, са Центаром за
добровољни рад и подршку деци без родитељског старања ''Дуга'', са
организацијом AIESEC у оквиру пројекта Покретни своју будућност

У остваривању развоја школе у наредном периоду школа ће се ослонити на:
• Скупштину града – Секретаријат за образовање
• Општину Земун
• Родитеље
• Донаторе
• Министарство просвете Републике Србије.

6. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Приликом израде програма све активности које се планирају усмерене су на допринос
развијању међупредметних компетенција:
1. Рад с подацима и информацијама
2. Решавање проблема
3. Сарадња
4. Дигитална компетенција
5. Одговоран однос према здрављу
6. Компетенција за учење
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Естетичка компетенција
9. Комуникација
10. Одговоран однос према околини
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву

б

н
и

Предмети и фонд часова у млађим разредима

А. ОБАВЕЗНИ

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ
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ПРЕДМЕТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Редни
број

8.

Српски језик
Страни језик
Математика
Свет око нас
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко и
здравствено
вапитање
УКУПНО А
Б. ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ

Верска
настава/Грађанс
ко вапспитање
2.
Чувари природе
УКУПНО А
УКУПНО А+Б

Редни
број

1.

1.
2.
3.
4.

Редни
број

5.

ОБЛИК
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА
Редовна настава
Пројектна
настава
Допунска
настгава
Додатна настава
Настава у
природи

ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ

РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72

РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
2
72

РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
/
/

РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
5
180
/
/

/

/

/

/

2

72

2

72

1

36

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

36

1

36

3

108

3

108

3

108/

3

108

19

684

20

720

20

720

20

720

ПРВИ
РАЗРЕД
нед.
год.

ДРУГИ
РАЗРЕД
нед.
год.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
год.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.

1

36

1

36

1

36

1

36

/
1
20

/
36
720

1
2
22

36
72
792

1
2
22

36
72
792

1
2
22

36
72
792

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

20

720

21

756

21

756

21

756

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

/

/

/

/

/

/

1

36

7 дана годишње

7 дана годишње

7 дана годишње

7 дана годишње

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.
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1.
2.
3.

РАДА
Час одељенског
старешине
Ваннаставне
активности
Екскурзија

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1-3 дана
годишње

ПРEДМEТ

Српски jeзик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Eнглески jeзик
Укупно
Изборни предмет -Верска настава
Изборни предмет:-Грађанско
васпитање
Пројектвна настава
Изборни предмет: Чувари природе
Допунска настава
ЧОС
Друштвене, техничке, хуманитарне,
спортске и културне активности

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

I разред
бр. чaс. x бр.
укупно
oдeљ.
180x4
720
180x4
720
72x4
288
36x4
144
36x4
144
108x4
432
72x4
288
684x4
2736
36x4
144
36x4
144

ПРEДМEТ

Српски jeзик
Ликoвнa културa
Музичкa културa
Прирoда и друштво
Мaтeмaтикa
Физичкo и здравствено вaспитaњe
Енглески језик
Укупнo
Изборни предмет : Грађанско васпитање
Изборни предмет : Верска настава
Пројектва настава
Изборни предмет: Чувари природе
Допунска настава
Додатна настава

36x4
/
36 x4
36 x4
36x4

144
/
144
144
144

III рaзрeд
бр. чaс. x
укупно
бр.
oдeљења
180x4
720
72x4
288
36x4
144
72x4
288
180x4
720
108x4
432
72x4
288
720x4
2880
36x4
144
36x4
144
/
/
36x4
144
36 x4
144
/

1-3 дана
годишње

II рaзрeд
бр. чaс. x
укупнo
бр. oдeљ.
180x5
900
180x5
900
72x5
360
72x5
360
36x5
180
108x5
540
72x5
360
720 x5
3600
36x5
180
36x5
180
/
36х5
36x5
36x5
36x5

/
180
180
180
180

IV рaзрeд
бр. чaс. x
бр. oдeљ. Укупнo
180x3
72x3
36x3
72x3
180x3
108x3
72x3
720x3
36x3
36х2
/
36x3
36 x3
36 x3

540
216
108
216
540
324
216
2160
108
72
/
108
108
108
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ЧОС
Друштвене, техничке, хуманитарне,
спортске и културне активности

36x4
72x4

144
288

36x3
72x3

108
216

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА -ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ
ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
1. ГОВОРНА КУЛТУРАОСНОВНИНИВО
У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у
њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења" или
„скандирања"
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу
претходне израде плана текста и издвај ања значај них делова или занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме,
јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући
основну информацију и додатне информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став

2.ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ОСНОВНИНИВО
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације
експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када,
колико и сл.)
1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста
1 СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је
занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су
му познате; издваја речи које су му непознате

СРЕДЊИ НИВО
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком месту
у тексту ј е пауза, место логичког акцента; кој и део текста треба прочитати брже, а кој и спориј е
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и
обједињујућиинформације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама,
пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1 СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту
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(нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)
1 СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1 СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава
расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о
њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)
1 СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега
му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова
1 СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене
илустрације
НАПРЕДНИ НИВО

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих
делова дужег текста
1 СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр.
текст, табела, графички приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење
аутора текстаvs.мишљења учесника у догађају)
1 СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их
поткрепљују; резимира наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату
табелу или дијаграм)
1 СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од
два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)
1 СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је лик
поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања
текста, или износи свој став о догађајима из текста)

3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕОСНОВНИНИВО
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1 СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих),
назива школе
1СЈ. 1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1 СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1 СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу,
забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)

СРЕДЊИ НИВО
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1 СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових
становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, ц; правилно пише сугласник ј у
интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при набрајању
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1 СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици,
типове реченица, дужину реченице...)
1 СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује
одговарајућим детаљима
1 СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији
(формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1 СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне
понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име
родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
НАПРЕДНИ НИВО

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне
синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса
1 СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1 СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1 СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1 СЈ.3.3.6. издваја пасусе

4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА ОСНОВНИНИВО
У области ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1 СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1 СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)

СРЕДЊИ НИВО
У области ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне
придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из
једног глаголског времена у друго
1 СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне,
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1 СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
1 СЈ.2.4.8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у
уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава
НАПРЕДНИ НИВО
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У области ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1CJ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и
градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
1CJ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких
именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју
1CJ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин
1CJ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и
текста/контекста у којем су употребљени
1CJ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу

5. КЊИЖЕВНОСТ ОСНОВНИНИВО
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме
1 СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1 СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) укњижевноуметничком
тексту
1 СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

СРЕДЊИ НИВО
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке,
брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу
ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком
тексту)
1 СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
1 СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
НАПРЕДНИ НИВО

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1CJ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1CJ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1CJ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст

МАТЕМАТИКА
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА - ОСНОВНИ НИВО
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и
да прикаже број на датој бројевној полуправој
1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања иодузимања у
оквиру прве хиљаде
1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквирупрве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде

СРЕДЊИ НИВО
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
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1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи,
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције
1МА.2.1.5. уме да решава једначине

НАПРЕДНИ НИВО
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1MA.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака
1MA.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.
1MA.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
1MA.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
1MA.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом

2. ГЕОМЕТРИЈА – ОСНОВНИ НИВО
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка,
дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у
равни (паралелност, нормалност, припадност)
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чемује дата мерна
јединица
1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, причему је дата мерна
јединица

СРЕДЊИ НИВО
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе
1 МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подацидати у истим
мерним јединицама
1 МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци датиу истим мерним
јединицама
1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површинукада су подаци
дати у истим мерним јединицама
НАПРЕДНИ НИВО

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1MA.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање
1MA.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника
1MA.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника
1MA.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када суподаци дати у истим
мерним ј единицама
1MA.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истиммерним
јединицама

3. РАЗЛОМЦИ – ОСНОВНИ НИВО
У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак (n≤10) и препозна његовn графички приказ
1 МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине
СРЕДЊИ НИВО

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак (b≤10, a<b) када је графички приказан наb фигури подељеној
наbделова
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1МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломкеоблика (n≤10)
НАПРЕДНИ НИВО

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:
1MA.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак (b≤10, a<b)
1MA.3.3.2. зна да израчуна део (b≤10, a<b) неке целине и користи то у задацима

4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ- ОСНОВНИ НИВО
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1 МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у једноставним ситуацијама
1 МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
употреби за мерење задате запремине течности(l, dl, ml)
1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, t)
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме

СРЕДЊИ НИВО
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1 МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у сложенијим ситуацијама
1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме дапретвара веће у
мање и пореди временске интервале у једноставнимситуацијама
1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање
1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање
1MA.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставних
задатака и уме графички да представи дате податке

НАПРЕДНИ НИВО
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1MA.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме да претвара из
једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама
1MA.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности
1MA.3.4.3. претвара јединице за мерење масе

ПРИРОДА И ДРУШТВО
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА – ОСНОВНИ НИВО
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД. 1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:изгледу, начину
исхране, кретања и размножавања
ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта према условима живота и живим бићима у њима

СРЕДЊНИ НИВО
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1 ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1 ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1 ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
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НАПРЕДНИ НИВО
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

2. ЕКОЛОГИЈА – ОСНОВНИ НИВО
У области ЕКОЛОГИЈАученик/ученица:
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1 ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
СРЕДЊИ НИВО

У области ЕКОЛОГИЈАученик/ученица:
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1 ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса ирационалног коришћења
необновљивих ресурса
1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити

3. МАТЕРИЈАЛИ – ОСНОВНИ НИВО
У области МАТЕРИЈАЛИученик/ученица:
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1 ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина,растворљивост,
провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознајепримере у свом
окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, уследмеханичког утицаја и
деловања воде и ваздуха

СРЕДЊИ НИВО
У области МАТЕРИЈАЛИученик/ученица:
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог
састава
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то
нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њиховуупотребу и
препознаје примере у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали одоних промена
материјала при којима не настају други материјали

НАПРЕДНИ НИВО
У области МАТЕРИЈАЛИученик/ученица:
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу

4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ - ОСНОВНИ НИВО
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна,стране света, адреса,
карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара

СРЕДЊИ НИВО
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
56

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећаи најважнија
насеља, облике рељефа и површинских вода
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена

НАПРЕДНИ НИВО
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и значењу
картографских знакова

5. ДРУШТВО – ОСНОВНИ НИВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1 ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје ињихову улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите
1 ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља

СРЕДЊИ НИВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1 ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности

НАПРЕДНИ НИВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ - ОСНОВНИ НИВО
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТученик/ученица:
1ПД. 1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија,границе, главни
град, симболи, становништво
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их

СРЕДЊИ НИВО
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТученик/ученица:
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, вода, климе -и делатности
људи
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и личности
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитихисторијских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о комисторијском периоду
или личности је реч

НАПРЕДНИ НИВО
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТученик/ученица:
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја и појава

7.ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
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7.1. Програм обавезних и изборних предмета са начинима и поступцима за
њихово остваривање

На основу Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник РС“, број 10/17.) ученици првог разреда имају следеће предмете*:

Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ред. број
1.

Ред. број
1.
2.
3.
4.

Обавезни наставни
предмет
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно:

Број часова
недељно
5
2
5
2
1
1
3
19

Број часова
годишње
180
72
180
72
36
36
108
648

Изборни наставни предмет

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1

36

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
1
3

36
36
108

Грађанско васпитање/
Верска настава
Укупно:

Остали облици наставе
Допунска настава – српски
језик
Допунска настава –
математика
Пројектна настава
Час одељењског старешине
Укупно:

Број часова по предметима редовне, изборне, допунске наставе и осталих активности на
годишњем нивоу за сва четири одељења првог разреда
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ПРEДМEТ
Српски jeзик
Ликoвнa културa
Музичкa културa
Свет око нас
Мaтeмaтикa
Физичкo вaспитaњe
Енглески језик
Укупнo
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Изборни предмет: Верска настава
Пројектна настава
Допунска настава
Час одељ. зај. и одељ.старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне,
спортске и културне активности
Укупно други облици васпитно-oбразовног
рада
УКУПНО

1. рaзрeд
Бр. чaс. x бр. oдeљ.
укупно
180x4
720
36x4
144
36x4
144
72x4
288
180x4
720
108x4
432
72 x4
288
684 x4
2736
36 x4
144
36 x4
144
36x4
144
36 x4
144
36x4
144
36x4
144
216 x4

864
3600

*Истим Правилником („Просветни гласник РС“, број 10/17.) ближе се одређују
начини и поступци за остваривање програма

7.2. Глобални планови за први разред
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
ПРВИ РАЗРЕД
Наставници разредне наставе :
Катарина Чеперковић ЂиласI1
Бранка ГраховацI2
Светлана АлексићI3
Гордана ЉумовићI4- руководилац Одељењског већа
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Предмет: Српски језик

Уџбеник за ученике:Буквар за први разред основне школе - Д. Милић, Т. Митић,Логос
Радна свеска уз букварза први разред основне школе, штампана слова - Д. Милић, Т. Митић, Логос
Реч по реч, читанка за први разред основне школе - Н. Станковић-Шошо, М. Костић,Логос

Литература за реализацију програма:
Српски језик 1, група аутора, ПРИРУЧНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА
ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК,Логос ,2018.

www.zuov.gov.rs

Тип часа

Месец

а ) припремни период
б) учење читања и писања

в) усавршавање читања и
писања

-Компетенција за
учење
-Комуникација а)
-Сарадња
-Естетичка
компетенција б)

Свега

Почетно читање и
писање

Међупредметне
компетенције
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Утврђивање

1.

Тема

Обрада

Број
теме

8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

/

8

5

21

13

12

14

7

/

/

/

/

35

37

72

/

/

3

3

/

/

4

/

/

/

2

8

10

13

21

16

15

14

7

4

/

/

/

45

45

90

в)
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Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-

2.

разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
разуме оно што прочита.

Књижевност

-Компетенција за
учење
-Комуникација
-Рад са подацима и
информацијама

1

/

1

3

2

1

10

7

15

6

35

11

46

1

7

3

10

Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-

3.

Језик

активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;
препозна песму, причу и драмски текст;
одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;
уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
изрази својемишљење о понашању ликова у књижевном делу;
препозна загонетку и разуме њено значење;
препозна баснуи разуме њено значење;
гласно чита, правилно и са разумевањем;
тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
пронађе информације експлицитно изнете у тексту.
слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања.
-Компетенција за
учење
-Комуникација
-Рад са подацима и
информацијама

1

1

3

/

/

/

/

4

/

Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-

примењује основна правописна правила;
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пише читко и уредно;
писмено одговара на постављена питања;
спаја више реченица у краћу целину;
пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;
разликује слово, реч и реченицу;
правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са одговарајућом интонацијом односно
интерпункцијским знаком на крају;
- правилно употреби велико слово.
-Компетенција за
5
1
/
3
1
1
7
8
5
3
14
20
Језичка култура
учење
-Комуникација
-Рад са подацима и
информацијама
-Решавање проблема
-

4.

34

Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-

учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
усмено описује ствари из непосредног окружења;
бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
напамет говори краће књижевне текстове;
- учествује у сценском извођењу текста;
пажљиво и културно слуша саговорнике;
слуша, разуме и парафразира поруку;
писмено одговара на постављена питања;
пронађе информације експлицитно изнете у тексту

Укупно:

20

23 20 21 17

9

21

19 20 10 101 79 180

Стандарди постигнућа ученика:
1СЈ.0.1.1. 1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.1.2.1. 1СЈ.1.2.2. 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.5. 1СЈ.2.2.7. 1СЈ.3.2.7. 1СЈ.1.3.1. 1СЈ.1.3.3.
1СЈ.1.3.4. 1СЈ.1.3.5. 1СЈ.1.3.7. 1СЈ.1.3.8. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.10. 1СЈ.1.4.3.1СЈ.1.4.4. 1СЈ.1.4.5. 1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.2.
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Предмет: Математика
Уџбеник за ученике: Математика 1, уџбеник за први

разред основне школе (4 дела) - И. Иванчевић,

С. Тахировић, Логос

Литература за реализацију програма:
Математика 1,Биљана Драгичевић,ПРИРУЧНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ.Логос,2018.

Др Мирко Дејић, др Милана Егерић, Методика наставе математике, друго и
допуњено издање, Учитељски факултет у Јагодини, 2005.
www.zuov.gov.rs

Међупредметне
компетенције
IX

I

II

III

IV

V

VI

11
− Компетенција за
/
/
/
/
целоживотно
учење
− Комуникација
− Решавање
проблема
Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
− одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло;
− упореди предмете и бићапо величини;
− уочи и именује геометријскео блике предмета из непосредне околине;
− именује геометријска тела и фигуре;
− групише предмете и бића са заједничким својством;
− сложи/разложифигурукојасесастојиодпознатихоблика.

/

/

/

/

/

1.

Геометрија – предмети у
простору
и односи међу њима

X

XI

XII

5

6

Свега

Тема

Обрада

Број
теме

Утврђивање

Тип часа

Месец

11

64

9
− Компетенција за
/
/
/
/
/
/
целоживотно
учење
− Комуникација
− Решавање
проблема
Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
− разликујекриву, праву, изломљену, затворену и отворенулинију;
− цртаправулинију и дужпомоћулењира.
Геометрија
– − Компетенција за
7
3.
/
/
/
/
/
/
класификација
целоживотно
предметапрема
учење
својствима
− Комуникација
− Решавање
проблема
По
завршетку
разреда
ученик
ће
бити у стањуда:
Исходи
− групише предмете са заједничким својствима;
− упоређује предмете и бића по висини, дужини и ширини.
Природни бројеви до 100
16
20
21
17
9
21
− Компетенција за
4.
/
целоживотно
учење
− Комуникација
− Решавање
проблема
Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
− Бројиунапред и уназад и сапрескоком;
− прочита, запише, упореди иуредибројевпрвестотинеи прикажеихнабројевнојправој;
− користиреднебројеве;
− разликујепарне и непарнебројеве, одрединајвећи инајмањиброј, претходника иследбеника;
− користипојмовесабирак,збир, умањеник, умањилац,разлика;
− сабира и одузимадваједноцифренабројанезаписујућипоступак;
− сабира и одузимадо 100 безпрелазапрекодесетице;

2.

Геометрија – линија и
област

/

/

1

4

6

10

/

/

/

3

4

7

19

16

5

54

90

144
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− раставибројнасабиркеи применизаменуместа.
Мерење и мере
− Компетенција за
5.
/
/ /
целоживотно
учење
− Комуникација
− Решавање
проблема
Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
− измеридужинузадатом, нестандардномјединицоммере;
− пресликатачке и фигуре уквадратнојмрежинаосновузадатогупутства.

Укупно:

20

/

/

23 20 21 17

/

/

9

21

/

4

19 20

4

10

2

6

8

68 112 180

Стандарди постигнућа ученика:
1МА. 1.1.1. 1МА. 1.1.2. 1МА. 1.1.4. 1МА.2.1.1. 1МА.2.1.3. 1 МА.2.1.4. 1 МА.3.1.2. 1 МА. 1.2.1. 1 МА 1.2.2. 1МА.2.2.1. 1МА. 1.4.1.

Предмет: Свет око нас

Уџбеник за ученике:
Свет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе - Љ. Стокановић, Г. Лукић, Г. Субаков Симић , Логос
Свет око нас 1, радна свеска за први разред основне школе - Љ. Стокановић, Г. Лукић, Г. Субаков Симић,Логос
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Литература за реализацију програма:
Свет око нас 1,Марија Вукобратовић,Ненад Матић,ПРИРУЧНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,Логос,2018.
Вера Матановић, Како да сачувамо свет око нас – приручник за учитеље и васпитаче, Нијанса, Земун, 2003.

Тип часа

Месец

-Kомуникативна
компетенција,
- Компетенција
за учење,
- Дигитална
компетенција,
- Компетенција за
решавање пробл.
- засарадњу,
- за одговоран однос
према здрављу,
- за одговораноднос
према околини

Свега

Други и ја

Међупредметне
компетенције
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Утврђивање

1.

Тема

Обрада

Број
теме

8

10

/

/

/

/

/

/

/

/

13

5

18

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

препозна и искаже радост, страх, тугу и бес, уважавајући себе идруге;
правовремено и примерено ситуацији искаже своје основнеживотне потребе за храном, водом и одласком у тоалет;
уважава различитости својих вршњака и других људи;
придржава се договорених правила понашања у школи иприхвата последице ако их прекрши;
сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
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одржава личну хигијену и адекватно се одева ради очувањаздравља;
чува своју, школску и имовину других;
примењује правила безбедног понашања на путу од куће дошколе приликом кретања улицом са тротоаром и без њега
иприликом
- преласка улице;
- Kомуникативна
Разноврсност природе
/
/
7 9 7 4
8
2
/
/ 21 16
-

2.

компетенција,
- Компетенција за
учење,
-зарад са подацима,
- Дигитална
компетенција,
-Компетенција за
решавање
проблема,
- за сарадњу,
- за одговоран однос
премаздрављу,
-за одговорно
учешће у
демократском
друштву,
-заодговоран однос
према околини

37

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава,земљотрес, пожар;
својим речима опише пример неке опасне ситуације из свогнепосредног окружења;
препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу:потоци, реке, баре, језера;
препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница,брдо, планина;
идентификује биљке и животиње из непосредног окружења наоснову њиховог спољашњег изгледа;
уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњегизгледа;
препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њиховуулогу у свом свакодневном животу;
препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у свомсвакодневном функционисању и сазнавању окружења;
штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;
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3.

- не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;
- учествује у извођењу једноставних огледа којима испитујеприродне феномене.
-Kомуникативна
Човек ствара
/
/
/
/
/
/
компетенција,
-компетенција за
учење,
-дигитална
компетенција,
-компетенција за
решавање
проблема, -за
сарадњу,
-естетичка
компетенција,
-компетенција
за одговорно
учешће у
демократском
друштву,
-за одговоран
однос према
околини.

/

6

/

/

3

3

6

7

11

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

4.

посматрањем и опипавањем предмета одреди својстваматеријала: тврдо-меко, провидно-непровидно, храпаво-глатко;
разликује природу од производа људског рада на примерима изнепосредног окружења.

Сналажење у простору и
времену

-Kомуникативна
компетенција,
- компетенција за
учење,
-за рад са
подацима,
-дигитална
компетенција,
-компетенција за

/

/

/

/

/

/

/

/

8

3

4
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решавање
проблема,
-за сарадњу,
-естетичка
компетенција,
-компетенција за
одговорно учешће у
демократском
друштву

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и карактеристичних објеката;
одреди време својих активности помоћу временских одредница:делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, после,
јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра.

Укупно:

8

10

7

9

7

4

8

8

8

3

41

31 72

Стандарди постигнућа ученика:
1 ПД.1.4.2.1ПД.1.5.1.1 ПД.1.5.2.1ПД. 1.5.3.1ПД.1.5.4.1ПД.1.5.5.1ПД.2.5.1.1ПД.2.5.2.1 ПД.3.5.2.1ПД.1.4.1.1ПД.1.4.4.1ПД.2.4.1.1ПД. 1.1.1.1ПД.1.1.2.
1ПД.1.2.3.1ПД. 1.3.1.1 ПД.2.2.3.1ПД.2.3.1.1ПД.2.4.2.1ПД. 1.1.1.1ПД.1.1.2.1ПД.1.1.3.1ПД.1.1.4.1ПД.1.1.5.

Предмет: Ликовна култура

Уџбеник за ученике:
Маша и Раша-Свет у мојим рукама,Ликовна култураза први разред, уџбеник за први разред основне школе ,
Сања Филиповић,Кlett

Литература за реализацију програма:
Методика ликовног васпитања и образовања,Сања Филиповић,Кlett
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ЛИКОВНА КУЛТУРА И
ОКРУЖЕЊЕ

Међупредметне
компетенције
естетичка,
компетенција
за учење,
рад
са подацима и
информацијама
комуникација,
сарадња.

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

Свега

1.

Тема

Обрада

Број
теме

Утврђивање

Тип часа

Месец

1

4

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:

2.

- опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
- пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења;
- одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
- користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
- црта на различитим подлогама и форматима папира;
- изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
- преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад.
ОБЛИЦИ У СВЕТУ ОКО естетичка,
5 4 3
/
/
/
/
/
/
5
7 12
компетенција
МЕНЕ
за учење,
рад
са подацима и
информацијама
комуникација,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву

71

Исходи По завршетку активности ученик ће бити у стању да:

3.

- опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
- пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења;
- одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
- преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;
- изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
- црта на различитим подлогама и форматима папира;
- користи материјал и прибор у складу са инструкцијама
естетичка,
ОБЛИКОВАЊЕ
/
/
1 3 2
4
1
/
/
6
5 11
компетенција
за учење,
рад
са подацима и
информацијама
комуникација,
сарадња,
одговорно
учешће у
демократском
друштву

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

4.

описује, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења;
одређује, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
црта на различитим подлогама и форматима папира;
користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

естетичка,
компетенција
за учење,
рад
са подацима и
информацијама
комуникација,

/

/

/

/

/

/

/

3

4

2

6

3

9
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сарадња.

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
-

опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и облицима из природе и окружења;
одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни.;
црта на различитим подлогама и форматима папира;
користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад;
изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања

Укупно:
Стандарди постигнућа
ученика:

4

5

4

4

3

2

4

4

4

2

20

16 36

/

Предмет: Музичка култура
Уџбеник за ученике:
Музичкакултура1, уџбеник за први разред основне школе -, Мр Драгана Михајловић-БоканМарина Ињац Логос

Литература за реализацију програма:
Музичкакултура1,Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац , ПРИРУЧНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕДОСНОВНЕ ШКОЛЕ,
Логос,2018.

Месец

Тип часа
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Свега

Међупредметне
компетенције

Утврђивање

Тема

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 31
++ ++ ++ ++ + + ++ + ++
+

5

36

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ + + ++ + ++
+

31

5

36

13

3

16

IX

1.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

2.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
– ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Дигитална
компетенција,
компетенција за
решавање проблема,
за сарадњу, естетичка
компетенција,
компетенција за
одговоран однос
према здрављу
Дигитална
компетенција,
компетенција за
решавање проблема,
за сарадњу, естетичка
компетенција,
Kомуникативна
компетенција,
дигитална
компетенција,
компетенција
за решавање
проблема,
за сарадњу,
естетичка
компетенција

/

X

++
+

XI

+

XII

++
+

I

+

II

+

III

IV

V

++ ++ +

VI

++

Обрада

Број
теме

Исходи По завршетку разреда ученик ће бити у стањуда:
− објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело и зашто је
тишина важна;
− разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група певача; оркестар/један свирач/група свирача, боју
различитих певачких гласова и инструмената и музичке изражајне елементе;
− препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у слушаном делу;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером дела;
поштује договорена правила понашања при слушању музике;
користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
изговара у ритму уз покрет бројалице;
пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке
деонице у музичким играма;
повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама, ритам са графичким приказом;
објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
учествује у школским приредбама и манифестацијама;
направи дечје ритмичке инструменте;
ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину помоћу различитих извора звука, ритмичку пратњу за бројалице,
песме и музичке игре помоћу различитих извора звука, музичко питање и одговор на ритмичким удараљкама, једноставну
мелодију на краћи задати текст;
изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај.

Укупно:

4

5

4

4

3

3

4

3

4

2

31

5

36

Стандарди постигнућа
ученика:

* Напомена: Часови музичке културе конципирани су тако да на сваком часу комбинујемо садржаје различитих наставних области (тема)

Предмет: Физичко васпитање
Литература за реализацију програма:
Приручник за физичко васпитање 1,Ракић Иљана, Крагујевић Габријела,Завод за уџбенике
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Међупредметне
компетенције
IX

1.
Исходи

Компетенциј
а за учење
- Сарадња
Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
Физичке способности

-

1

X
/

XI
2

XII
/

I
/

II
1

2

III

IV
1

/

V
/

VI

4

Свега

Тема

Обрада

Број
теме

Утврђивање

Тип часа

Месец

3

7

- примени једноставне, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
- правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
- разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело;
- примењује правилну технику дисања приликом вежбања;
- користи основну терминологију вежбања;
- поштује правила понашања на просторима за вежбање;
- поштује мере безбедности током вежбања;
- одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;

Моторичке
вештине

2.

Ходање

-

Скакања и
прескакања

-

Бацања и
хватања
Пузања,
вишења, упори и

-

Компетенција
за учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран
однос према
здрављу

3

2

2

/

/

/

1

/

1

/

5

4

9

3

5

2

5

/

/

/

/

/

/

8

7

15

/

3

3

1

3

1

/

/

1

/

6

6

12

1

1

/

/

1

/

2

/

/

/

3

2

5
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пењања
Вежбе на тлу

/

1

/

2

/

/

/

/

1

/

2

2

4

Вежбе равнотеже

/

1

/

1

/

1

/

3

3

/

5

4

9

Вежбе са
реквизитима

/

/

1

/

/

/

/

3

1

/

3

2

5

Плес и ритмика

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

1

0

1

Полигони

/

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

3

4

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
- комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и у свакодневном животу;
- одржава равнотежу у различитим кретањима;
- изведе кретања, вежбе кратке саставе уз музичку пратњу;
- игра дечји и народни плес;
-

Физичка и
здравствена
култура

3.
Култура
вежбања и
играња
Здравствено
васпитање

-

-

Компетенција
за учење
Комуникација
Сарадња
Одговоран
однос према
здрављу

2

1

/

/

3

/

1

2

1

2

5

7

12

2

1

1

3

1

3

5

2

3

4

12

13

25

Исходи Позавршеткуразредаученикћебити у стањуда:
- поштује правила игре;
- навија фер и бодри учеснике у игри;
- прихвати сопствену победу и пораз;
- уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
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- наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;
- уочи промену у расту код себе и других;
- уочи разлику између здравог и болесног стања;
- примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и након вежбања;
- одржава личну хигијену;
- учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
- схвати значај коришћења воћа у исхрани;
- правилно се понаша за столом.
12
15
12
12
Укупно:

9

6

12

12

12

6

55

53

108

Стандарди постигнућа
ученика:

Предмет: Грађанско васпитање
Литература за реализацију програма:
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе, Нада Игњатовић-Савић,
Марија Вуловић, Гордана Кесеровић, Дијана Копуновић, Татјана Павловић, Јелена Димитријевић, Креативни центар, 2008

Олакшавање процеса
адаптације на школску
средину и подстицање
социјалне интеграције

Међупредметне
компетенције
-

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Свега

1.

Тема

Обрада

Број
теме

Утврђивање

Тип часа

Месец

2

2
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-

Исходи

2.

Исходи

3.

-

Изражава своје личне ставове о школи
Активно учествује у доношењу правила понашања у школи
Активно учествује у уређењу учионице
Активно сарађује са вршњацима и учитељем

Подстицање развоја
сазнања о себи, о
сопственим осећањима и
потребама, свести о личном
идентитету и особености,
самопоштовања и
самопоуздања

-

Решавање
проблема
Сарадња

-

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

2

4

2

/

/

/

/

/

/

/

7

1

8

/

2

4

3

1

/

/

/

/

8

2

10

Препознаје своје квалитете и способности
Препознаје своја осећања и потребе
Слободно изражава своја осећања и потребе
Изјашњава своје идеје и одлуке
Прихвата своје грешке
Задовољава своје потребе

Изражавање и комуникација
осећања; проширивање
знања и умења за решавање
индивидуалних проблема,
учење техника за
превладавање непријатних
емоционалних стања

-

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

/
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Исходи

4.

Цртежом исказује страх, тугу, бес
Вербално исказује свој страх, тугу, бес
Прихвата своја осећања као важна и потребна
Активно учествује у решавању проблема
- На свој начин савладава непријатне емоције и осећања

-

Подстицање групног рада,
договора и сарадње

-

Исходи

5.

Исходи

-

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

2

/

2

/

/

/

/

3

/

/

/

3

/

3

Има добру сарадњу са вршњацима
Отворено изражава своје мишљење и потребе
Активно слуша своје вршњаке
Нуди и пружа помоћ вршњацима
Размењује мишљење са вршњацима и одраслима
Активно учествује у игри са свим вршњацима

Подстицање социјалног
сазнања, разумевање и
прихватање међусобних
разлика; учење видова
самопотврђивања без
агресивности и уз
уважавање других

-

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

/

/

- Локализује страх, бес, тугу, љубав у свом телу
- Препознаје осећања код себе и других
- Исказује своја осећања
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6.

Јасно изражава шта му се свиђа а шта не
Поштује разлике међу вршњацима
Поштује осећања друдих
Учествује у решавању заједничких проблема

Развијање комуникативне
способности,
конструктивног
разрешавања сукоба са
вршњацима и одраслима

-

Исходи

7.

/

/

/

/

/

/

1

4

/

/

4

1

5

/

/

/

/

/

/

/

/

4

/

4

/

4

- Прихвата различите ставове и мишљења
- Препознаје конфликтне ситуације
- Заједнички решава проблем
Упознавање ученика са
дечјим правима и
подстицање и
оспособљавање ученика за
активну партиципацију у
животу школе

-

Исходи

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

Компетенциј
а за учење
Комуникациј
а
Решавање
проблема
Сарадња

Разуме своја права
Описује и наводи своја права
Препознаје ситуације у којима се крше права
Тражи помоћ када су му права угрожена
Придржава се и поштује своје обавезе
Користи вештину партиципације и одговорне акције
- Свесно и одговорно се односи према школској имовини

-
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8.

Евалуација

Укупно:

/
4

/
4

/
4

/
4

/
3

/
3

/
4

/
4

/
4

2
2

/
28

2
8

2
36
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Предмет: Час одељењског старешине

Област/тема
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив
Ја у школи

Месец
I X X
X
I
4 2
2

Здравље и
безбедност

X I
II

Тип часа

II II I
I V

3

2

V

V
I

1

Обра
да
4

Утв
рђ
2

6

2

Укупн
о

6

8
1

Ненасилна
комуникација

1

1

1

1

1

6

2
8

2

Како учити

2

2

1

5

1

Савремена
технологија

1

2

7

2
2

1

Празници

1

1

Рециклажа
Укупно 4

2

4

4

4

3

2

4

4

1

3

1

1

5

2

27

1

4
1

9

36
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Редни
бр.
часа
Редни
бр.
часа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оријентациони план за допунски рад
- МАТЕМАТИКА
Речи које означавају положаје и смерове кретања
Упоређивање предмета по двема особинама (величина, ширина и висина)
Линије
Тачка и дуж
Скуп, елемент скупа
Упоређивање бројева ( знаци <, >, =)
Сабирање и одузимање бројева до 5
Сабирање и одузимање бројева до 10
Сабирање и одузимање бројева до 10
Сабирци и збир. Умањеник, умањилац и разлика
Одређивање непознатог броја
Бројеви до 20
Сабирање и одузимање до 20
Сабирање и одузимање до 20
Упоређивање бројева до 100
Сабирање и одузимање до 100
Сабирање и одузимање до 100
Мерење и мере
Оријентациони план за допунски рад
– СРПСКИ ЈЕЗИК
Упознавање са словарицом
Аналитичко - синтетичке вежбе
Моторичке вежбе – Правимо шаре
Слагање речи и реченица са записивањем
Слагање речи и реченица са записивањем
Писање по диктату
Азбука, велика и мала слова
Вежбе у самосталном читању
Разумевање прочитаног – Знаш ли шта значи
Вежбе у самосталном читању
Писање по диктату
Вежбе читања и писања
Велика и мала писана слова
Вежбе читања на изабраним текстовима
Велико слово на почетку реченице.
Писање по диктату
Вежбе читања
Писање по диктату писаним словима

84

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Тема:Животиње*

МЕСЕЦ
Током године

Укупанб број
часова
36

*Пројектне теме ће прецизније бити формулисане у складу са интересовањима ученика и
ослањаће се на исходе
и садржаје свих предмета.

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА I РАЗРЕДА
СЕПТЕМБАР:
1. Имплементација елемената школског програма у Годишњи план (ШРП :
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета )
2. Тематско планирање наставе; планирање часова пројектне наставе, угледних часова
и интегрисане наставе (ШРП: Настава и ваннаставне активности)
3. Анализа програмских задатака и доношење глобалних планова за школску 2018/19.
према новом плану и програму за први разред оријентисаног на исходе; реализатор
– Одељењско веће
4. Планирање стручног усавршавања наставника у установи и ван установе; Израда
Годишњег личног плана (ШРП : Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета )
5. Повећање физичке активности код деце – пројекат: Покренимо нашу децу (ШРП:
Настава учење)
6. Почетак школске године: уџбеници, прибор и друго... реализатор – Одељењско веће
7. Упознавање учитеља са карактеристикама ученика I разреда – Сандра Ђуровић,
психолог
8. Извештај о резултатима испитивања предзнања ученика I разреда и договор о
праћењу напредовања у овладавању словима и техници читања, реализатор – Олга
Брдар
9. Сарадња са педагогом око избора ученика запохађање Програма графомоторних
вежби (ШРП:Подршка ученицима)
10. Анализа анкете опредељења родитеља за: изборне предмете, радно време и исхране
у боравку – учитељи у боравку ( ШРП: Настава учење)
11. Планирање сарадње са родитељима( ШРП: Етос), реализатор – Одељењско веће
12. Организација сусрета са саобраћајним полицајцем (теоријско и практично
предавање - ученици у саобраћају) - ШРП: Ресурси, реализатор – Олга
Брдар,педагог
13. Сарадња са Општином Земун ( ШРП: Етос)
14. Сарадња са спортским клубовима ( ШРП: Етос)
15. Сарадња са Црвеним крстом (ШРП: Рерсурси), реализатор – Јелена Левнаић
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ОКТОБАР:
1. Организација рада и активности у боравку, реализатор – Весна Жула
Поморишац
2. Примена принципа очигледности у настави предмета Свет око нас, реализатор –
Одељењско веће
3. Активности ученика у Дечјој недељи; реализатор – Одељењско веће
4. Стање наставних средстава и њихово коришћење, реализатор – Одељењско веће
5. Међуодељењски сусрети, реализатор (ШРП: Настава учење)
6. Сарадња са библиотеком „Свети Сава“, реализатор Гордана Качавенда,
библиотекар
7. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика,
реализатор – Одељењско веће
НОВЕМБАР:
1. Анализа успеха ученика на тромесечју, евидентирање ученика који имају
тешкоћа у раду и пружање додатне подршке , реализатор – Одељењско веће
2. Напредовање ученика у почетном читању и писању, реализатор Олга Брдар,
педагог
3. Примена Менсиног програма учења у свакодневом раду, реализатор –
Одељењско веће
4. Разговор о понашању ученика, реализатор – Одељењско веће
5. Здравствено стање ученика, реализатор – Одељењско веће
6. Планирање заједничких активности стваралаштва деце и родитеља (ШРП –Етос
–радионица), реализатор – Одељењско веће

ДЕЦЕМБАР:
1. Резултати испитивања брзине и технике читања ученика првог разреда,
реализатор Олга Брдар, педагог
2. Организовање заједничких активности стваралаштва ученика и родитеља –
прављење маски за маскенбал, реализатор – (ШРП: Етос – радионица),
реализатор – Одељењско веће
3. Разговор о начину оцењивања ученика , реализатор – Одељењско веће
4. Анализа реализованих активности из програма “Школа без насиља“
ЈАНУАР:
1. Анализа успеха ученика и евидентирање ученика који имају тешкоћа у раду
2. Анализа реализације програмских задатака у складу са изменама у програму за
први разред, реализатор – Одељењско веће
3. Извештај о резултатима реализиције Програма графомоторних вежби у првом
разреду и напредовања у техници читања, реализатор – Олга Брдар, педагог
4. Напредовање ученика обухваћених допунском наставом
5. Школска слава Свети Сава, (ШРП: Етос), реализатор – Одељењско веће
ФЕБРУАР:
1. Облици рада у настави у настави почетног читања, писања и рачунања,
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реализатор – Одељењско веће
2. Унапређивање диференциране и индивидуализоване наставе, рада у групи и пару
(ШРП: Настава и учење), реализатор – Одељењско веће
3. Примена пројектне наставе (ШРП: Настава и учење/»Развионица»)
4. Сарадња са предшколским установама у Земуну
МАРТ:
1. Рад на увежбавању читања са разумевањем, реализатор – Олга Брдар, педагог
2. Могућности за очигледност у настави Света око нас и заступљености садржаја о
очувању и уређењу средине у којој живимо (ШРП: Настава и
учење/»Развионица»)
3. Дружење и понашање ученика, , реализатор – Одељењско веће
4. Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос), реализатор – Одељењско веће
5. Примена нових метода научених на семинарима и угледним часовима
АПРИЛ:
1. Анализа успеха и напредовања ученика, реализатор – Одељењско веће
2. Понашање ученика у одељењу и школи, реализатор – Одељењско веће
3. Евидентирање ученика за примену ИОП-а; Писање педагошких профила (ШРП:
Настава и учење)
4. Предстојећи задаци, руководилац Одељењског већа
5. Међуодељењски сусрети, реализатор – Одељењско веће(ШРП: Настава и учење)
6. Организовање Квиза знања (ШРП: Настава и учење)
7. Организовање Ускршњег базара (сарадња са родитељима),( ШРП:Етос)
МАЈ:
1. Тестирање знања ученика из српског језика и математике, реализатор – Олга
Брдар, педагог
2. Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос), реализатор – Одељењско веће
3. Анализа ефеката примене наставних средстава (ШРП: Настава и учење),
реализатор– Одељењско веће
4. Савладаност програма наставних предмета, реализатор – Одељењско веће
5. Разговор о начину оцењивања ученика, реализатор – Одељењско веће
6. Организовање школске приредбе за будуће прваке (ШРП:Етос)
ЈУН:
1. Реализација програмских задатака, реализатор – Одељењско веће
2. Утврђивање успеха ученика, похвале и награде, реализатор – Стручно веће
3. Извештај о раду Одељењског већа, реализатор – Гордана Љумовић, руководилац
одељењског већа
4. Извештај о резултатима тестирања знања српског језика и математике (подаци о
постигнућима ученика појединачно и просеци за одељења), реализатор Олга
Брдар, педагог
5. Израда Школског програма за други разред за школску 2019/20. Год.
6. Евалуација Годишњег плана стручног усавршавања наставника, реализатор –
Одељењско веће
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Септембар- Родитељски састанак
1.Значај и обележја почетка школовања деце
2.Организација наставе и режим рада у школи
3.Уџбеници и прибор за наставу
4.Изборни предмети
5. Избор чланова Савета родитеља одељења
6.Текућа питања

Октобар
- Пријем родитеља (запажања о раду ученика)

Новембар- Родитељски састанак:
1. Анализа успеха и понашања ученика на крају првог класификационог периода
2. Упознавање родитеља са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика

3. Договор о припремама за новогодишњи маскенбал-(ШРП-Етос)
4. Текућа питања
Децембар
- Пријем родитеља
Јануар-Родитељски састанак:
1. Осврт на реализацију плана и програма
2. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
3. Мере за побољшање успеха
4. Како организујемо слободно време своје деце-(ШРП:Настава и учење)
Фебруар
– Пријем родитеља
Март
- Пријем родитеља
Април - Родитељски састанак:
1. Запажања о раду и понашању ученика на крају трећег класификационог периода
2. Предлог Савета родитеља у пружању помоћи ученицимау предстојећим
активностима у
одељењу и школи.
3. Правила и интервенисање (реституција) –(ШРП:Настава и учење)
- Тематска радионица: Израда предмета за продају на Пролећном базару
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Мај
– Пријем родитеља
Јун -Родитељски састанак:
1. Осврт на реализацију Годишњег програма рада
2. Општи успех, успех по предметима и појединачни успех
3. Похвале ученицима

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДРУШТВЕНИХ, ТЕХНИЧКИХ,
ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ И КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Активности
1.Акција сакупљања старехартије,
лименкии пластичних флаша
2. Уређење учионице
3. Aктивности у Дечјој недељи
4. Посета биоскопу
5. Посетапозоришту
6. Приредбе: Новогодишњи маскенбал, Школска слава,
Дан школе, за будуће прваке,Одељењска на крају школске
године
7. Хуманитарна акција Црвеног крста
8. Учешће на ликовним и литерарним конкурсима
9. Сусрет с...
10. Јесењи и пролећни крос
11. Међуодељењски сусрети:спортски, квиз
12. Пролећни БАЗАР
13. Израда тематских паноа
14. Изложба у одељењу и школи
15. Упознавање места
16. Излети
17. Рекреативна настава
18. Посета библиотеци
19. Сусрет са будућим првацима

Број
часова

Месец

8

У току године

6
3
3
3

IX, XII, III, IV
X
X
XII

15

XII, I, VI

2
6
2
3
6
8
6
3
6

У току године
У току године
У току године
X, V
Χ, IV, V
IV
У току године
У току године
IX, IV
X, V
IV
II
VI

2
3
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Предметни наставник:Вања Јаблан
Предмет: Енглески језик

Разред/ одељење:Први разред

Уџбеник за ученике: Happy House 1 (3rd Edition) – Уџбеник са радном свеском; аутори: Stella
Maidment, Lorena Roberts; издавач: Тhe English book, Oxford
Литература за реализацију програма:
Happy House 1 (3rd Edition) – Teacher’s book
Happy House 1 (3rd Edition) - Уџбеник за ученике; сликовне картице, постери, аудио ЦД;

1.

Исходи

Тема

Међупредметне
компетенције

Обрада

Број
теме

Тип часа
Остали
типови
часаса
Свега

Месец

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
Компетенција за учење,
0.5
0.5
1
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:поздраве и отпоздраве примењујући најједноставнија језичка средства;разумеју и примењују устаљена правила

Introduction
.

+
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учтиве комуникације.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Изразе и речи које се користе код представљања и упознавања – Hello. I’m (Miloš). Goodbye; реаговање на усмени импулс саговорника (наставника);
успостављање контакта при сусрету.

2.

Исходи

3.

Исходи

Компетенција за учење,
3
6
9
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
представе себе и другог;
поздраве и отпоздраве примењујући једноставна језичка средства;
разумеју јасно постављена једноставна питања личне природе иодговоре на њих;
разумеју и користе формалне и неформалне поздраве и поштују устаљена правила учтивости.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Изразе који се користе за поздрављање, представљање, и основну друштвену комуникацију са вршњацима – Hello! I’m (Rodney). What’s your name? Who’s this?
It’s (Otto/me). Good morning / afternoon. Goodbye. See you!; Here’s a window/roof/floor; Come in! What’s the matter?песме и приче које се односе на тему.
2. Welcome to Happy House!
Добродошли у срећну кућу!

+

+

Компетенција за учење,
3
6
9
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
околини
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују предмете из непосредног окружења;
- разумеју позив и реагују на њега;
- упуте позив на заједничку активност;
- разумеју једноставне исказе који се односе на количине; поставе питања и саопште количине једноставним језичким средствима;
- разумеју и реагују на кратке налоге;
- упуте кратке налоге;
- разумеју и препознају сличности и разлике у животу у школама у ВБ и код нас;
- прикладно упуте, прихвате/одбију позив.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују предмети из учионице и школски прибор;бројеве до 10;језичке структуре и изразе-What`s this? It`s a.... Is it a... ? Yes, it is/No,it
isn`tThere’s a (book).This is my bag. How many (pencils)? Five (pencils).Three and one more is four. Clap. Look. Come on everybody! Do the conga. Dance with me. Yes.
No. Thank you;песме и приче које се односе на тему.
Pens and pencils
Пенкала и оловке

+

+
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4.

Исходи

5.

Исходи

Компетенција за учење,
3
6
9
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
околини
Након обрађене теме ученици су у стању да:
-препознају и именују појмове који се односе на тему;
- препознају и именују предмете из непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе предмета;
- опишу предмете користећи једноставна језичка средства;
-разумеју позив и на заједничку активност и реагују на њега; упуте позив на заједничку активност;
- разумеју и одговоре на питања која се односе на количине; поставе питања која се односе на количине;
- разумеју и реагују на кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- певају дечје песме одговарајућег садржаја;
- прикладно упуте, прихвате/одбију позив
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују играчке, боје и облици; jезичке структуре и изразе What’s this? It’s a car/doll/ drum… What colour is the (train) It's blue/green…. How many
green (dolls)? Four green dolls. It’s a square/triangle/circle. How many red triangles? Three red triangles. Let’s have fun! Beat the drum/play the guitar/ fly a plane/drive
a car; Please, be quiet! Stop it! песме и приче које се односе на тему.
Come and play
Дођи да се играмо

+

+

Компетенција за учење,
0.5
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
околини
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- разумеју једноставне описе места и реагују на њих;
- опишу место користећи једноставна језичка средства;
- уоче сличности и разлике у начину живота у школама у ВБ и код нас
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују предмети за личну употребу у школи; језичке структуре и изразе What’s in your classroom? There’s a bag/lunchbox…
Culture: School time
Култура – Време је за школу

+

0.5

1
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6.

Исходи

7.

Исходи

Компетенција за учење,
0.5
2.5
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на њих;
- упуте једноставне честитке;
- уоче сличности и разлике у начину прославе Божића и Нове године у ВБ и код нас;
- певају традиционалне, дечје Божићне песме.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Изразе и речи које се односе на Божић и честитање Божића и Нове године - а Christmas tree/fairy/bell /star, MerryChristmas. HappyNewYear. Look! језичку
структуру за изражавање жеља - What do you want? I want…; Божићну причу и песмицу We wish you a merry Christmas
Happy Christmas!
Срећан Божић!

+

3

Компетенција за учење,
3
6
9
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- препознају и именују предмете из непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе предмета;
- разумеју и одговоре на питања која се односе на количине; поставе питања која се односе на количине;
- разумеју и реагују на једноставне савете и упозорења;
- упуте кратке савете и упозорења;
- поштују правила учтиве комуникације-адекватно реаговање на савете и упозорења.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Изразе и речи којима се именују делови одеће; језичке структуре и изрази којима се описују предмети и изражавају количине Where’s my
hat/jumper/skirt/shoe/T-shirt/sock?; This is my black/grey/ purple/white T’shirt. How many orange T’shirts? Four orange T’shirts, којима се изражава допадањеТhisismyfavourite (Т-shirt). What's your favourite (T-shirt)?, којима се дају савети и упозорења и реагује на њих - Puton/Takeoffyour (hat). Don’t forget your (hat). Be
careful! Here you are. Thank you; приче и песме које се односе на тему.
Dressing up

+

+
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8.

Исходи

9.

Исходи

Тема

Међупредметне
компетенције

Обрада

Број
теме

Остали
типови
часа
Свега

Тип часа

Месец

IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
Компетенција за учење,
3
6
9
комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
-препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на њих;
- упуте једноставне честитке;
- разумеју и одговоре на питања која се односе на количине; поставе питања која се односе на количине;
- разумеју једноставне исказе којима се изражава поседовање / непоседовање и реагују на њих;
- траже и дају једноставне исказе којима се изражава поседовање;
- разумеју позив и на заједничку активност и реагују на њега; упуте позив на заједничку активност;
- разумеју и реагују на кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- разумеју јасно постављена питања личне природе и одговоре на њих;
- постављају једноставна питања личне природе;
- уоче сличности и разлике у начину прославе рођендана;
- певају рођенданску песму и играју рођенданске игре.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују предмети везани за рођендан - a balloon, a present, a badge, a cake, a card, a candle…; језичке структуре What have you got?
I’vegota(present). How many candles on you r cake? How old are you? Are you (six)? I’m seven (years old). What’s that? Is that a radio? Is it a green pencil? (Let’s)
jump / dance / shake / clap. Stamp your feet. Come and see. Open it; честитање рођендана Happy birthday to you!; приче и песме које се односе на тему.
Компетенција за учење,
Culture: Good morning!
0.5
0.5
1
комуникација, сарадња,
Добро јутро!
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
здрављу
Након обрађене теме ученици су у стању да:
-препознају и именују појмове који се односе на тему;
. Happy birthday
Срећан рођендан

+

+

+

+
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10.

Исходи

11.

Исходи

12.

- разумеју једноставне исказе којима се изражава допадање и реагују на њих;
- траже и дају једноставне исказе којима се изражава допадање;
- уоче сличности и разлике у начину исхране у ВБ и код нас.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују храна и пиће; језичке структуре и изразе What’s for breakfast? What’s your favourite breakfast?My favourite breakfast is…
Компетенција за учење,
Bathtime
3
6
9
комуникација, сарадња,
Време за купање
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
здрављу
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју исказе у вези са свакодневним радњама и способностима и реагују на њих;
- изражавају свакодневне активности и способности једноставним језичким средствима;
- разумеју и реагују на кратке налоге;
- дају кратке налоге;
- разумеју и дају кратке описе појава;
- разумеју животне навике у ВБ.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именује прибор за личну хигијену и температурне разлике; језичке структуре и изразе I wash my face / brush my teeth... every day. Wash your
hands. Dry your hair. Here’s my/your shampoo/soap/towel/toothbrush / duck/hairbrush. Can you click your fingers/wink your eyes/touch your toes…? Yes, I can. / No, I
can’t.Wash your face! Dry your hair! It’s hot/cold/warm; песме и приче које се односе на тему.
Компетенција за учење,
Happy Easter !
0.5
1.5
2
комуникација, сарадња,
Срећан Ускрс!
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и одговoре на њих;
- упуте једноставне честитке;
- разумеју и одговоре на питања која се односе на количине; поставе питања која се односе на количине;
- уоче сличности и разлике у начину прославе Ускрса у ВБ и код нас;
- певају традиционалне, дечје Ускршње песме.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Изразе и речи којe се односе на Ускрс - Happy Easter. It’s Easter Day. It’s an Easter egg/a rabbit/chicken/basket. језичку структуру How many eggs in Anna’s
basket? песме и приче које се односе на тему.
Компетенција за учење,
Animal friends
3
6
9

+

+

+

+

+
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комуникација, сарадња,
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка кометенција,
одговоран однос према
околини,предузимљивос
т и орјентација ка
предузетништву;
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагују на њих;
- траже мишљење и изражавају допадање/недопадање једноставним језичким средствима;
- разумеју исказе везане за појаве – научне чињенице и реагују на њих;
- исказују научне чињенице најједноставнијим језичким средствима;
- разумеју свакодневне исказе који се односе на изражавање осећања;
- изразе своја осећања једноставним језичким средствима;
- разумеју сличности и разлике у односу људи према живом и неживом свету у ВБ и код нас.
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Животиње пријатељи

Исходи

13.

Исходи

Речи којима се именују кућни љубимци и дивље животиње; језичке структуре и изразе Do you like (cats)? Yes, I do. / No, I don’t. There’s a dog in the kitchen.
Where’s Otto? On the chair/on the bed. Where do tigers live? On land. In water. Oh, what’s the matter. Don’t cry. It’s OK. I’m happy/sad; приче и песме које се односе
на тему.
Компетенција за учење,
Culture: Party time!
0.5
0.5
1
комуникација, сарадња,
Време је за забаву!
одговорно учешће у
демократском друштву,
естетичка компетенција
Након обрађене теме ученици су у стању да:
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставне описе и исказе који се односе на описивање положаја у простору и реагују на њих;
- траже и дају једноставне исказе који се односе на положај предмета у простору;
- уоче сличности и разлике у начину прославе рођендана у ВБ и код нас (уобичајени поклони, украси, послужења и забава).
Ученици у усменој комуникацији су увежбали:
Речи којима се именују одевни и други украси за рођендан, храна, пиће и играчке; предлоге за место – in, on, under, behind, next to, in front of ; језичке структуре
и изразе I can see party hats/balloons/presents/a birthday cake. Where’s the toycar? It’s under the bed. Where’s the doll? It’s on the table; рођенданске песме и игре.
24
48
72
Укупно:

+
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СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА (према Правилнику о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни
језик, ,,Службени гласник РС``, бр 72/09,52/11, 55/13, 35/15; 2017 год.)
1.ТЕМА:Introduction
1.1.1. 1.1.10.
1.2.1. 1.2.4.

2.ТЕМА:Welcome to Happy House
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
3.ТЕМА:Pens and pencils
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4.
1.3.1. 2.1.1.

4.ТЕМА:Come and play
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.10. 1.1.11.
1.1.15. 1.2.1. 1.2.4.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.12.
5.ТЕМА:Culture: School time
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.2.1.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
2.1.12.
6.ТЕМА:Happy Christmas!
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.15.
1.2.1. 1.2.4. 1.3.1.
2.1.1. 2.1.12.
7.ТЕМА:Dressing up
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12.
8.ТЕМА:. Happy birthday
1.1.1. 1.1.2.1.1.3.
1.1.4. 1.1.5.1.1.10.
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1.1.11. 1.1.12.1.1.15. 1.2.1. 1.2.4.1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.
9.ТЕМА:Culture: Good morning!
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.

10.ТЕМА:Bathtime
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.
11.ТЕМА:Happy Easter !
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.

12.ТЕМА:Animal friends
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.
13.ТЕМА:Culture: Party time!
1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.15. 1.2.1. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.3. 2.1.12. 2.1.13.

АКТИВНА НАСТАВА: Настава енглеског језика у првом разреду основне школе је организована као активна настава.
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА:
ТЕМА бр. 12: ANIMAL FRIENDS
Месец реализације: Јун, 2019.
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7.3. Годишњи план рада боравка у I разреду
Рад у продуженом боравку се одвија по завршетку наставних часова. Почиње
одласком ученика на ручак у школску трпезарију, а након тога се наставља у три етапе рада
које се готово спонтано и логички настављају једна на другу.
Боравак има многе своје специфичности, те тако као једну од њих важно је истаћи
уску повезаност рада у настави и рада у боравку. Рад у боравку мора да испрати и додатно
обогати наставне садржаје. Такође, квантитет и квалитет рада у боравку у току једног дана
зависи од квантитета, типа часа и облика рада у настави примењених у току тог дана.
Односно, рад у боравку мора сваког дана пратити потребе деце, њихово расположење и
ускладити то са наставним планом и планом рада боравка. Те, из тог разлога је неопходна
већа флексибилност плана рада боравка у смислу измене редоследа етапа рада као и могуће
измене садржаја рада.
Глобални план рада продуженог боравка подржава циљеве и задатке сваког наставног
предмета, с тим што се могу истаћи и одређенији, њему својствени васпитно-образовни
циљеви и задаци:
• Неговање потребе за доградњом и стицањем нових знања
• Подстицање деце да користе различите изворе информација
• Проширивање основних знања, вештина, ставова и вредности из области свих
наставних предмета
• Неговање дечије маште и способности изражавања кроз речи и покрет
• Развијање способности комуникације и кооперације
• Развијање дечије иницијативе
• Унапређење изражавања и критичког гледишта
• Унапређење приступа решевању проблема и креативности
• Развијање менталних способности, формирање научног погледа на свет и свестрани
развитак личности
• Откривање и упознавање самог себе, развијање односа, стицање искуства и сазнања о
другим људима и сазнавање света развијањем начина деловања на њега.
• Опажање других, контакт са другима, прихватање другог као партнера у заједничкој
активности, размена искустава
• Развијање запажања емоција код себе и других
• Стварање осећаја групе и успостављање добре атмосфере
• Активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине
• Развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду
• Развијање радних навика
• Подстицање радозналости, подржавање стваралаштва
• Подстицање детета да активира што више чула истовремено
• Развијање способности опажања, уочавања, постављања хипотезе, вршење провере,
доказивање шта од чега зависи, како се нешто може мењати, побољшати или
елиминисати
• Развијање правилног односа према природи и окружењу
• Развијање свести о нужности склада човекових активности и природе
• Развијање хигијенских навика
• Формирање представе о здрављу и најважнијим факторима који доприносе очувању и
унапређењу здравља
• Кроз учење засновано на искуству, преводити оно што је научено у жељени начин
понашања уз препознавање правих вредности и подстицање оптималног развоја
личности
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•

Пружање могућности ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и
образовања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за
формирање аутономне, комплетне, одговорне и креативне личности.

Оквирни распоред рада продуженог боравка

СЛОБОДНО ВРЕМЕ
И РУЧАК
САМОСТАЛАН РАД
(НАСТАВНИ ДЕО)

11:35-12:35
12:35-14:00

УЧЕНИКА

14:00-15:30

УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ

15:30-17:00

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Годишњи план рада боравка се темељи на школском програму за Iразред
Као детаљнија разрада годишњег плана рада боравка следи подела по темама, а затим
и месечни планови.
• Годишњи план рада боравка саставиле учитељице у боравку:
Весна Жула Поморишац, Ана Новковић, Ивана Јеремић

•
•

Глобални (годишњи) план рада продуженог боравка
за први разред

Усмерене активности

Наставне теме

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

разликује изговорени глас и написано слово;

•

Исходи

Компетенција за
учење

Самосталан рад ученика на
задате теме
Изграђивање технике
правилног читања и
разумевања прочитаног
Говорна култура
Писмена култура
Говорне вежбе
Приче у сликама
Језичке игре
Реч по реч-прича
Народнo стваралаштво
Рецитовање
Волим да читам и пишем
Драма и покрет
Маштамо и пишемо

•

Језичко
стваралаштво

Међупредметне
компетенције

Комуникација
Решавање
проблема
Сарадња
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Естетичка
вредност
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По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

изговорене и написане речи и реченице;
влада основном техником читања и писања
ћириличког текста;
- разуме оно што прочита.
- активно слуша и разуме садржај
књижевноуметничког текста који му се чита;
- препозна песму, причу и драмски текст;
- одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и
место дешавања у вези са прочитаним текстом;
- уочи ликове и прави разлику између њихових
позитивних и негативних особина;
- изрази својемишљење о понашању ликова у
књижевном делу;
- препозна загонетку и разуме њено значење;
- препозна баснуи разуме њено значење;
- гласно чита, правилно и са разумевањем;
- тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
- пронађе информације експлицитно изнете у тексту.
- слуша интерпретативно читање и казивање
књижевних текстова ради разумевања и
доживљавања.
- примењује основна правописна правила;
- пише читко и уредно;
- писмено одговара на постављена питања;
- спаја више реченица у краћу целину;
- пише реченице по диктату примењујући основна
правописна правила;
- разликује слово, реч и реченицу;
- правилно изговори и напише кратку и потпуну
реченицу једноставне структуре са одговарајућом
интонацијом односно интерпункцијским знаком на
крају;
- правилно употреби велико слово.
- учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
- обликује усмену поруку служећи се одговарајућим
речима;
- усмено препричава; усмено прича према
слици/сликама и о доживљајима;
- усмено описује ствари из непосредног окружења;
- бира и користи одговарајуће речи у говору; на
правилан начин користи нове речи у свакодневном
говору;
- напамет говори краће књижевне текстове;
- - учествује у сценском извођењу текста;
- пажљиво и културно слуша саговорнике;
- слуша, разуме и парафразира поруку;
- писмено одговара на постављена питања;
- пронађе информације експлицитно изнете
тексту
-

Комптенција за
учење
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•
•

Математичке игре

•

Предмети у простору и односи
међу њима
Игра бројева –природни
бројеви до 100
Математичке мозгалице

Комуникација
Решавање
проблема
Сарадња

Исходи

−

По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

−
−
−
−
−

−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Предузимљивост
и оријентација ка
предзетништву
одреди међусобни положај предмета и бића и њихов
положај у односу на тло;
упореди предмете и бићапо величини;
уочи и именује геометријскеоблике предмета из
непосредне околине;
именује геометријска тела и фигуре;
групише предмете и бића са заједничким својством;
сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих
облика.
разликујекриву, праву, изломљену, затворену и
отворенулинију;
цртаправулинију и дужпомоћулењира.
групише предмете са заједничким својствима;
упоређује предмете и бића по висини, дужини и
ширини.
Бројиунапред и уназад и сапрескоком;
прочита, запише, упореди иуредибројевепрвестотинеи
прикажеихнабројевнојправој;
користиреднебројеве;
разликујепарне и непарнебројеве, одрединајвећи
инајмањиброј, претходника иследбеника;
користипојмовесабирак,збир, умањеник,
умањилац,разлика;
сабира и
одузимадваједноцифренабројанезаписујућипоступак;
сабира и одузимадо 100 безпрелазапрекодесетице;
раставибројнасабиркеи применизаменуместа.
измеридужинузадатом, нестандардномјединицоммере;
пресликатачке и фигуре
уквадратнојмрежинаосновузадатогупутства.

•

Музичко
стваралаштво

•
•
•
•

Певање дечијих
песама
Музичке игре
Бројалице
Слушање музике
Народне песме и игре

Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима
Дигитална
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•
•

Песма и плес
Дете и музика,
креативне могућности
музичког изражавања

компетенција
Сарадња
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Естетичка
вредност

Исходи

−

По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине
тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на
тело и зашто је тишина важна;
разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање;
хор/један певач/група певача; оркестар/један
свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова
и инструмената и музичке изражајне елементе;
препозна музички почетак и крај и понављање теме или
карактеристичног мотива у слушаном делу;
повезује музичко дело у односу на њему блиске
ситуације, врсту гласа и боју инструмента са карактером
дела;
поштује договорена правила понашања при слушању
музике;
користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне
носиоце звука;
изговара у ритму уз покрет бројалице;
пева по слуху песме различитог садржаја и
расположења;
пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
примењује правилан начин певања и договорена
правила понашања у групном певању и свирању;
свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације,
ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне
аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
повезује почетне тонове песама-модела и једноставних
наменских песама са бојама, ритам са графичким
приказом;
објашњава својим речима доживљај свог и туђег
извођења;
учествује у школским приредбама и манифестацијама;
направи дечје ритмичке инструменте;
ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању
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ритмичку целину помоћу различитих извора звука,
ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре
помоћу различитих извора звука, музичко питање и
одговор на ритмичким удараљкама, једноставну
мелодију на краћи задати текст;
изабере према литерарном садржају одговарајући
музички садржај.
Компетенција за
учење
•

Ликовне активности

•
•
•
•
•
•
•

Ликовне активности ученика на
задате теме- јесењи пејзаж,
зимска идила, весници пролећа,
лето
Дете у свету линија, боја и
облика
Ликовне радионице- празници
Фигуре од гипса,пластелина
Моја нова играчка
Прављење украсних и
употребних предмета
Маске
Колажи

Комуникација
Рад са подацима
Дигитална
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Одговорно
учешће у
демократском
друштву
Естетичка
компетенција
Одговоран однос
према околини

Исходи
По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
− одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај
облика у простору и у равни
− црта на различитим подлогама и форматима папира
− користи материјал и прибор у складу са инструкцијама
− обликује једноставне фигуре од меког материјала
− преведе једноставне појмове и информације у ликовни
рад
− изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања
преобликује, сам или у сарадњи са другима,
употребне предмете мењајући им намену
− пореди облике из природе, окружења и уметничких
дела према задатим условима
− црта на различитим подлогама и форматима папира
− гради апстрактне и/или фантастичне облике користећи
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Физичке активности

одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад
− наслика реалне облике у простору самостално
мешајући боје да би добио/-ла жељени тон
− обликује препознатљиве тродимензионалне облике
одабраним материјалом и поступком
− преобликује предмет за рециклажу дајући му нову
употребну вредност
− одабере, самостално, начин спајања најмање два
материјала
− комбинује ритам, линије и облике стварајући
оригиналан орнамент за одређену намену
− објасни зашто је дизајн важан и ко дизајнира одређене
производе
− разматра, у групи, како је учио/-ла о облицима и где та
знања примењује
искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко
наслеђе важно
− изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без
звука
− повеже одабрану установу културе са њеном наменом
− поштује договоре и правила понашања и облачења
приликом посете установама културе
− опише, својим речима, визуелне карактеристике по
којима препознаје облике и простор
− пореди своје утиске и утиске других о уметничким
делима, изгледу објеката/предмета и облицима из
природе и окружења
− користи материјал и прибор у складу са инструкцијама
Компетенција за
учење
• Дечје традиционалне игре
• Спортске игре
Комуникација
• Плес
• Фолклор,овладавање
Рад са подацима
елементарним народним
играма
Решавање
• Радост кретања, активности
проблема
које наглашавају неке од
циљева развоја покрета и
Сарадња
кретања
Одговорно
учењће у
демократскком
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Естетичка
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компетенција
Одговоран однос
према околини

Исходи

−

По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•
•
•

Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
примени једноставне, двоставне општеприпремне
вежбе (вежбе обликовања);
правилно изведе вежбе, разноврсна природна и
изведена кретања;
разликује правилно од неправилног држања тела и
правилно држи тело;
примењује правилну технику дисања приликом
вежбања;
користи основну терминологију вежбања;
поштује правила понашања на просторима за
вежбање;
поштује мере безбедности током вежбања;
одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитима у просторима за вежбање;
комбинује и користи усвојене моторичке вештине у
игри и у свакодневном животу;
одржава равнотежу у различитим кретањима;
изведе кретања, вежбе кратке саставе уз музичку
пратњу;
игра дечји и народни плес;
поштује правила игре;
навија фер и бодри учеснике у игри;
прихвати сопствену победу и пораз;
уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
наведе делове свога тела и препозна њихову улогу;
уочи промену у расту код себе и других;
уочи разлику између здравог и болесног стања;
примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току
и након вежбања;
одржава личну хигијену;
учествује у одржавању простора у коме живи и
борави;
схвати значај коришћења воћа у исхрани;
правилно се понаша за столом.

Мали истраживачи
Упознавање места у коме
живимо
Саобраћај

Компетенција за
учење
Комуникација
Рад са подацима
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Култура живљења

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хигијена
Занимања
Природа кроз годишња доба
Читање дечјих енциклопедија
Дечја енигматика
Деца су народ посебан, права и
обавезе детета
Народна традиција
Екологија
Чувари здравља
Игре које подстичу сарадњу
Игре које подстичу упознавање
кроз уважавање
Игре које подстичу
концентрацију
Буди фин,бонтон
1000 зашто, 1000 зато
Школа без насиља

Дигитална
компетенција
Решавање
проблема
Сарадња
Одговорно
учешшће у
демократском
друштву
Одговоран однос
према здрављу
Естетичка
компетенција
Одговоран однос
према околини

Исходи
По завршетку
разреда ученик ће
бити у стању да:

Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву
- препозна и искаже радост, страх, тугу и бес,
уважавајући себе идруге;
- правовремено и примерено ситуацији искаже своје
основнеживотне потребе за храном, водом и
одласком у тоалет;
- уважава различитости својих вршњака и других
људи;
- придржава се договорених правила понашања у
школи иприхвата последице ако их прекрши;
- сарађује са вршњацима у заједничким
активностима;
- одржава личну хигијену и адекватно се одева ради
очувањаздравља;
- чува своју, школску и имовину других;
- примењује правила безбедног понашања на путу од
куће дошколе приликом кретања улицом са
тротоаром и без њега иприликом
преласка улице;
- прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама:
поплава,земљотрес, пожар;
- својим речима опише пример неке опасне ситуације
из свогнепосредног окружења;
- препознаје облике појављивања воде у непосредном
окружењу:потоци, реке, баре, језера;
- препознаје изглед земљишта у непосредном
окружењу: равница,брдо, планина;
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идентификује биљке и животиње из непосредног
окружења наоснову њиховог спољашњег изгледа;
- уочава разноврсност биљака и животиња на основу
спољашњегизгледа;
- препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела
и њиховуулогу у свом свакодневном животу;
- препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и
додира у свомсвакодневном функционисању и
сазнавању окружења;
- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;
- не угрожава биљке и животиње у непосредном
окружењу;
учествује у извођењу једноставних огледа
којима испитујеприродне феномене.
- посматрањем и опипавањем предмета одреди
својстваматеријала: тврдо-меко, провиднонепровидно, храпаво-глатко;
- разликује природу од производа људског рада на
примерима изнепосредног окружења.
- снађе се у простору помоћу просторних одредница:
напред-назад,
лево-десно,
горе-доле
и
карактеристичних објеката;
- одреди време својих активности помоћу временских
одредница:делови дана, обданица и ноћ, дани у
недељи, пре, сада, после,
јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра.
- Изражава своје личне ставове о школи
- Активно учествује у доношењу правила понашања у
школи
- Активно учествује у уређењу учионице
- Активно сарађује са вршњацима и учитељем
- Препознаје своје квалитете и способности
- Препознаје своја осећања и потребе
- Слободно изражава своја осећања и потребе
- Изјашњава своје идеје и одлуке
- Прихвата своје грешке
- Задовољава своје потребе
- Цртежом исказује страх, тугу, бес
- Вербално исказује свој страх, тугу, бес
- Прихвата своја осећања као важна и потребна
- Активно учествује у решавању проблема
- На свој начин савладава непријатне емоције и
осећања
- Има добру сарадњу са вршњацима
- Отворено изражава своје мишљење и потребе
- Активно слуша своје вршњаке
- Нуди и пружа помоћ вршњацима
- Размењује мишљење са вршњацима и одраслима
- Активно учествује у игри са свим вршњацима
- Локализује страх, бес, тугу, љубав у свом телу
- Препознаје осећања код себе и других
-
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-

Стандарди
постигнућа
ученика

Исказује своја осећања
Јасно изражава шта му се свиђа а шта не
Поштује разлике међу вршњацима
Поштује осећања других
Учествује у решавању заједничких проблема
Прихвата различите ставове и мишљења
Препознаје конфликтне ситуације
Заједнички решава проблем
Разуме своја права
Описује и наводи своја права
Препознаје ситуације у којима се крше права
Тражи помоћ када су му права угрожена
Придржава се и поштује своје обавезе
Користи вештину партиципације и одговорне акције
Свесно и одговорно се односи према школској
имовини

1СЈ.0.1.1. 1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.5. 1СЈ.1.2.1. 1СЈ.1.2.2.
1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.8. 1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.5.
1СЈ.2.2.7. 1СЈ.3.2.7. 1СЈ.1.3.1. 1СЈ.1.3.3. 1СЈ.1.3.4.
1СЈ.1.3.5. 1СЈ.1.3.7. 1СЈ.1.3.8. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.4.
1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.10.
1СЈ.1.4.3.1СЈ.1.4.4. 1СЈ.1.4.5. 1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4. 1СЈ.2.5.2.

1МА. 1.1.1. 1МА. 1.1.2. 1МА. 1.1.4. 1МА.2.1.1. 1МА.2.1.3. 1
МА.2.1.4. 1 МА.3.1.2. 1 МА. 1.2.1. 1 МА 1.2.2. 1МА.2.2.1.
1МА. 1.4.1.

1 ПД.1.4.2.1ПД.1.5.1.1 ПД.1.5.2.1ПД.
1.5.3.1ПД.1.5.4.1ПД.1.5.5.1ПД.2.5.1.1ПД.2.5.2.1
ПД.3.5.2.1ПД.1.4.1.1ПД.1.4.4.1ПД.2.4.1.1ПД. 1.1.1.1ПД.1.1.2.
1ПД.1.2.3.1ПД. 1.3.1.1 ПД.2.2.3.1ПД.2.3.1.1ПД.2.4.2.1ПД.
1.1.1.1ПД.1.1.2.1ПД.1.1.3.1ПД.1.1.4.1ПД.1.1.5.

Програм допунске наставе
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Редн
и бр.
часа

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оријентациони план за допунски рад

Упознавање са словарицом
Аналитичко - синтетичке вежбе
Моторичке вежбе – Правимо шаре
Слагање речи и реченица са записивањем
Слагање речи и реченица са записивањем
Писање по диктату
Азбука, велика и мала слова
Вежбе у самосталном читању
Разумевање прочитаног – Знаш ли шта значи
Вежбе у самосталном читању
Писање по диктату
Вежбе читања и писања
Велика и мала писана слова
Вежбе читања на изабраним текстовима
Велико слово на почетку реченице.
Писање по диктату
Вежбе читања
Писање по диктату писаним словима

Редни
бр.
часа

МАТЕМАТИКА
Оријентациони план за допунски рад

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Речи које означавају положаје и смерове кретања
Упоређивање предмета по двема особинама (величина, ширина и
висина)
Линије
Тачка и дуж
Скуп, елемент скупа
Упоређивање бројева ( знаци <, >, =)
Сабирање и одузимање бројева до 5
Сабирање и одузимање бројева до 10
Сабирање и одузимање бројева до 10
Сабирци и збир. Умањеник, умањилац и разлика
Одређивање непознатог броја
Бројеви до 20
Сабирање и одузимање до 20
Сабирање и одузимање до 20
Упоређивање бројева до 100
Сабирање и одузимање до 100
Сабирање и одузимање до 100
Мерење и мере

8. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
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8.1. Програм обавезних и изборних предмета са начинима и поступцима за
њихово остваривање

На основу Правилника о наставном плану за први и други разред основног образовања и
васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11,
7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17) ученици другог разреда имају следеће
предмете*:

Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ред. број
1.
2.

Ред. број
1.
2.
3.

Обавезни наставни
предмет
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно:

Број часова
недељно
5
2
5
2
2
1
3
20

Број часова
годишње
180
72
180
72
72
36
108
720

Изборни наставни предмет

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
2

36
72

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
2

36
72

Грађанско васпитање/
Верска настава
Чувари природе
Укупно:

Остали облици наставе
Допунска настава – српски
језик
Допунска настава –
математика
Час одељењског старешине
Укупно:

Број часова по предметима редовне, изборне, допунске наставе и осталих активности на
годишњем нивоу за свих пет одељења другог разреда
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ПРEДМEТ
Српски jeзик
Ликoвнa културa
Музичкa културa
Свет око нас
Мaтeмaтикa
Физичкo вaспитaњe
Енглески језик
Укупнo
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Изборни предмет: Верска настава
Изборни предмет: Чувари природе
Допунска настава
Час одељенског старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности
Укупно други облици васпитно-oбразовног рада

УКУПНО

2. рaзрeд
Бр. чaс. x бр. oдeљ.
укупно
180x3
72x3
36x3
72x3
180x3
108x3
72 x3
720 x3
36 x3
36 x3
36x3
36 x3
36x3
36x3

540
216
108
216
540
324
216
2160
108
108
108
108
108
108

216 x3

648
2808

*Истим Правилником („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06,
2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17) ближе се
одређују начини и поступци за остваривање програма

8.2. Глобални планови за други разред
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Основна школа „Соња Маринковић“, Земун

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА
II РАЗРЕД

Школска 2018/2019. година
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УЏБЕНИЦИ, ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА И ОСТАЛА НАСТАВНА СРЕДСТВА

СРПСКИ ЈЕЗИК:
-Наташа Станковић-Шошо,Маја Костић: Уз речи растемо ЧИТАНКА , уџбеник
-Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић: РАДНА СВЕСКА 2 ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, радна свеска
-Душка Милић, Татјана Митић: ЛАТИНИЦА, радни уџбеник
МАТЕМАТИКА:
-Радна свеска – И. Иванчевић, С. Тахировић
Пчелица- радна свеска за математику –М. Кораксић, Г. Марковић
СВЕТ ОКО НАС:
- Љиља Стокановић, Гордана Лукић: СВЕТ ОКО НАС, уџбеник
- Љиља Стокановић, Гордана Лукић: СВЕТ ОКО НАС, радна свеска
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
-Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац: МУЗИЧКА КУЛТУРА 2, уџбеник
-

Наставни план и програм за 2. разред основне,
http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/dokumenta/CRPU/

-

Настава оријентисана на учење, Центар за демократију и помирење у југоисточној
Европи,www.cdsee.org

Јасмина Шефер,Приступи тематској настави, http://www.doiserbia.nb.rs/
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OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана дела, позоришна, филмска и друга
уметничка остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;
- препознавање и разумевање главних реченичних делова;
- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према
захтевима програма;
- савладавање нових програмских захтева из правописа
- овладавање техником читања и писања латиницом;
- мотивисање, подстицање и усмеравање на читање лектире;
- увежбавање читања наглас, усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;
- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;
- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;
- овладавање основним облицима језичког изражавање и даља усавршавања и њихове
језичке културе;
- систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору
и писању.
Ред. број
наст.
теме
1.
2.
3.

НАСТАВНА ТЕМА
Језик
Језичка култура
Књижевност
УКУПНО:

Граматика
Правопис
Укупно:
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:

Усмено изражавање
Писмено изражавање
Усмено и писмено изражавање
Укупно

Број часова
обраде
12
26
38
Број часова
обраде
10
9
3
22

Број
часова
обраде
38
22
47
107

Други
типови
часова
31
23
19
73

Други типови
часова
18
13
31
Други типови
часова
11
11
1
23

Укупан
број
часова
69
45
66
180

Укупан број
часова
30
39
69
Укупан
број часова
21
20
4
45

115

КЊИЖЕВНОСТ:
Број часова обраде
Лирика
Епика
Драма
Попул.инф. текстови
Лектира
Остало
Укупно :

15
16
4
2
9
1
47

Други типови
часова
2
6
3
6
2
19

Укупан број
часова
17
18
7
2
15
3
62

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА, СРПСКИ ЈЕЗИК– ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

1. ГОВОРНА КУЛТУРА
У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,
учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.
„певушења“ или „скандирања“
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на
основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих
детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи
се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања),
добро распоређујући основну информацију и додатне информације
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став
2. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ученик/ученица:
1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи
информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној
табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име
аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста
1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста
1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се
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допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из
текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ученик/ученица:
1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди
на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба
прочитати брже, а који спорије
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и
обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим
реченицама, пасусима, пољима табеле)
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и
нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у
табели, или на дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену
1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње,
објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака
јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не
допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима
ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за
избор одређене илустрације
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ученик/ученица:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из
различитих делова дужег текста
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким
системима (нпр. текст, табела, графички приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта заступљена у информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста vs. мишљења учесника у догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који
их поткрепљују; резимира наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из
текста у дату табелу или дијаграм)
1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену
(нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру
потпуно и сл.)
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава
зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја
предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)
3. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим
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интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре
1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљавa
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и
њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ;
правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и
речцу не; употребљава запету при набрајању
1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у
реченици, типове реченица, дужину реченице...)
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју
поткрепљује одговарајућим детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији
(формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст
1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да
избегне понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља
грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име,
презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи
разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе
4. ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима,
ученик/ученица:
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број
заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,
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упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да
пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским
текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму:
заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место
и начин
У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и
текста/контекста у којем су употребљени
1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу
5. КЊИЖЕВНОСТ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и
драме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у
књижевноуметничком тексту
1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице,
загонетке, брзалице)
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и
односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у
књижевноуметничком тексту)
1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога
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1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се
на текст
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Циљеви наставе математике су да:
- ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву;
- да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког
образовања;
- да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет
и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
- савладају сабирање и одузимање до100;
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак
множења;
- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без
употрбе ових назива);
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као
чиниоца и делиоца;
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће
случајеве дељења (до аутоматизма);
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграда и редослед извођења
рачунских операција;
- умеју да прочитају и запишу слова, збир, разлику, производ и количник, као и да знају да
одреде вредност израза са две операције;
- упознају употребу слова као ознаку за непознат број (односно, као замену за неки број) у
најједноставнијим примерима сабирања и одузимања;
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с
једном операцијом (на основу везе између компонената операције);
- схвате појам половине;
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и
изломљених линија;
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).

Редни бр.
наст. теме
1.
2.
3.

НАСТАВНА ТЕМА
Природни бројеви до 100
Геометријска тела и фигуре
Мерење и мере
Укупно:

Број часова
обраде
56
10
4
70

Други
типови
часова
88
14
8
110

Укупан
број
часова
144
24
12
180
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ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100
Број часова
обраде

Други
типови часова

/
7
33
5
6
2
4
57

9
16
37
7
6
1
12
88

Понављање градива
Сабирање и одузимање до 100
Множење и дељење до 100
Математички изрази
Одређивање непознатог броја
Појам половине
Задаци са две операције
Укупно:

Укупан
број
часова
9
23
70
12
12
3
16
145

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ

Линије
Геометријске фигуре
Геометријска тела
Укупно:

Број
часова обраде

Други
типови часова

4
1
4
9

3
4
3
10

Број часова
обраде

Други типови
часова

2
6
8

2
6
8

Укупан
број
часова
7
5
7
19

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Мерење дужи
Мерење времена
Укупно:

Укупан
број
часова
4
12
16

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА, МАТЕМАТИКА – ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и
да прикаже број на датој бројевној полуправoj
1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном
рачунском операцијом
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи,
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем
1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза
1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције
1МА.2.1.5. уме да решава једначине
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:
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1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању
проблемскихзадатака
1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени
1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција,
поштујући приоритет
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом
2. ГЕОМЕТРИЈА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе
два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност)
1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе
1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему
је дата мерна јединица
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:
1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни
1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине
4. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у једноставним ситуацијама
1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са
новцем у сложенијим ситуацијама
1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме
да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним
ситуацијама
1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у
решавањуједноставних задатака и уме графички да представи дате податке
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:
1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме
да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у
сложенијим ситуацијама
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС

Циљ наставе предмета свет око нас је деца упозбају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.
Задаци наставе света око нас су:
- формирање елементарних научних појмова из природних и
друштвених наука;
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама
учење;
- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама,
процесима и ситуацијама у окружењу и у складу са њиховим когнитивно-развојним
способностима;
- подстицање и развијање истраживачких активности деце ;
- подстицање и уочавање узрочно-последичних веза, појава и процеса , на основу
различитих параметара;
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом
окружењу;
- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем ситуација;
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских
вредности за критеријум понашања према другима;
- развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за
његово очување
Редни бр.
наст. теме

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

НАСТАВНА ТЕМА
Где човек живи
Кретање у простору и времену
Људска делатност
Жива и нажива природа

Број часова
обраде

Други типови
часова

Укупан број
часова

13
7
7
22
49

8
3
3
9
23

21
10
10
31
72

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА, СВЕТ ОКО НАС
(ПРИРОДА И ДРУШТВО) – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од
следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
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1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на
очигледним примерима
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање
очигледним примерима
2.МАТЕРИЈАЛИ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина,
растворљивост, провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене
температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала
одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају
други материјали од оних промена материјала при којима не настају
други материјали
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве
у природи
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава
у свом окружењу
2. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија
и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује,
врсте подлоге и облика тела
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
4. ДРУШТВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
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1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи
и основне мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и
њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим
друштвеним групама
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих
људских делатности
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике
међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно
допуњују
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом
месту и у околини
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставно-образовног рада ликовне културе јесте да се подстиче и развија
учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци наставе ликовне културе су да ученици:
-схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке
имагинације;
- опажају,сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације;
- стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора,
- контрасту облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика
у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика;
- развију навику лепог понашања;
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличних и латиничних палеографија).

Редни
бр.
наст.
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НАСТАВНА ТЕМА
Кретање облика у простору
Дејство светлости на карактер облика (светлост)
Амбијент – сценски простор
Лепо писање са калиграфијом
Контраст (као мотивација за опажање облика)
Индивидуално коришћење различитог
материјала за рад (паковање)
Знаци и симболи
Једнобојна композиција употребних предмета
Замишљање
Преобликовање материјала и предмета
Укупно:

Број
часова
обраде

Други
типов
и
часова

4
2
4
10
8

2
2
2
6
4

Уку
пан
број
часов
а
6
4
6
16
12

4

2

6

2
4
4
4
46

2
2
2
2
26

4
6
6
6
72

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

-

-

Циљ наставе музичке културе је:
развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
оспособљавање за разумевање могућнопсти музичког изражавања;
развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и
културе свог и других народа
Задаци наставе музичке културе су да ученици:
певају песме по слуху;
слушају вредна дела уметничке и народне музике;
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-

изводе дечије, народне и уметничке музичке игре.

Редни бр.
наст.теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАСТАВНА ТЕМА
Почетак школске године
Игре без граница
Музика у природи
Зимско расположење
Мале ђачке радости
Пролећни несташлуци
Песме и игре
Укупно:

Број
часова
обраде
/
4
4
3
4
6
5
26

Други
типови
часова
4
1
1
1
1
1
1
10

Укупан
број
часова
4
5
5
4
5
7
6
36

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематскиммоторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању ипримени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима условима.
Задаци наставе физичког васпитања су:
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- развијање координација, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања и различитим
условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
- упознавање са кретним могућ. и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставке за правилно држање тела, јачање здравља и развијање
хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања “моторичко
описмењавање”;
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
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Ред. број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАСТАВНА ТЕМА

Укупан број
часова

Ходање и трчање
Скакање и прескакање
Бацање и хватање
Дизање и ношење
Вучење и гурање
Вишење и пењање
Вежбе на тлу
Вежбе равнотеже
Вежбе реквизитима
Ритмичке вежбе и народни плесови
Игре
Укупно:

15
18
11
5
4
4
7
2
8
11
23
108

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставног програма јесте:да ученик усвоји сазнање о себи и другима.Подстиче
развој личности и социјалног сазнања код ученика.Овај предмет треба да пружи могућности
ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и образовања и да изграде
сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне,
комплетне,одговорне и креативне личности,одговорне за договор и сарадњу која поштује
себе и друге.
Редни бр.
наст. теме
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

НАСТАВНА ТЕМА
Подстицање групног рада, договарања са вршњацима и
одраслима
Подстицање развоја самосвести самопоштовања и уважавања
других
Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена
осећања и потребе, и њихову међусобну повезаност и да
штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава
друге
Развијање комуникативне способности, невербалне и
вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације
Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне
комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању
Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено
окружење и сопствено место у њему,и да активно допринесе
развоју школе по мери детета
Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права
и да буду способни да активно учествују у њиховом
остваривању
Развијање и неговање основних људских вредности
Евалуација
Укупно:

Број
часова
2
3

7

4
4
4

6
4
2
36
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљеви и задаци:
- знати појам животне средине и њене елементе;
- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини;
- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
- развијање одговорног односа према себи и животној средини;
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елеменета логичног и критичког мишљења.
Редни бр.
наст.теме
1.
2.
3.
4.

НАСТАВНА ТЕМА
Животна средина
Природне појаве и промене у животној средини
Загађивање животне средине
Заштита животне средине и заштита здравља
Укупно:

Број
часова
3
5
12
16
36

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ
Недеља

ТЕМЕ:
СЕПТЕМБАР

1.
3.
5.
8.
10.
13.
17.
19.
20.
24.
26.
34.

I тема:Поново заједно
II тема: Моја околина
ОКТОБАР
III тема:Како бих са другом поделио кишни дан
IV тема:Град и село
НОВЕМБАР
V тeма:Све се креће
VI тeма:Капи
ДЕЦЕМБАР
VII тeма:Meре
ЈАНУАР
VIII тема:Светлост
IX тема:Ветар и земља
ФЕБРУАР
X тeма:Букет
МАРТ- АПРИЛ
XI тема:Животиње око нас
МАЈ- ЈУН
XII тeма: Вредне руке
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ОПШТИ ЦИЉЕВИ:
Повезивање садржаја различитих дисциплина (предмета) у логичке целине
организоване око једног проблема или теме;
Увођење ученика у интегративне процесе;
Примена знања у пракси која надилази дисциплине и сведочи о усвојености знања;
Сагледавање појмова и садржаја градива у целини;
Подстицање флексибилности мишљења, односно тражење нових путева приликом
решавања проблема;
Неговање блискости с природним сазнавањем кроз игру.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПО ТЕМАМА
I ПОНОВО ЗАЈЕДНО
Проширивање знања о понашању у школи и на улици;
Неговање другарства;
Упућивање ученика на сарадњу и самостално закључивање кроз:
-обнављање сабирања и одузимања до 100;
-певање песама и бројалица научених у првом разреду;
-преобликовање материјала, цртање на основу асоцијација, вајање- упућивање
ученика на стварање композиције на основу личног искуства и доживљаја.
II МОЈА ОКОЛИНА
Упознавање ученика са рељефом околине и начином живота људи у околини;
Упућивање на:
-правилну употребуречи не уз глаголе у одричним реченицама
- стварање слободне композиције околине,коришћењем сликарске технике
Упоређивање предмета; процењивање, поређење и мерење дужине;
Усвајање музичког речника кроз слушање музике.
III КАКО БИХ СА ДРУГОМ ПОДЕЛИО КИШНИ ДАН
Упућивање ученика на неговање другарства и прихватање различитости;
Упућивање на сарадњу и самостално закључивање кроз:
-заједничка мерења дужине,
- правилну употребу великог слова при писању имена насеља и назива улица
-цртање симбола одељења,
- елементарне игре и различите врсте ходања, трчања, скакања, бацања и
препентравања,
-слушање музике о другарству,
-стваралаштво;
Подсећање на права, обавезе и поштовање правила.
IV ГРАД И СЕЛО
Даљи рад на упознавању народне традиције кроз:
- правилно писање вишечланих географских имeна;
-решавање текстуалних задатака,
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-проширивање знања о животу људи населу,
-певање народних песама,
-стварање слободне композиције на основу асоцијације.
V СВЕ СЕ КРЕЋЕ
Упућивање ученика на:
- уочавање и разумевање различитих врста кретања,
- самостално доношење закључака,
-неговање народне традиције.
VI КАПИ
Упућивање ученика на:
- самостално доношење закључака на основу различитих задатака и огледа;
-уочавање промена у природи на основу посматрања;
-разумевање природних законитости и кроз различите врсте импровизације и
стваралаштва;
Даљи рад на неговању народне традиције.
VII МЕРЕ
Самостално доношење закључака на основу:
- искуства, посматрања,доживљавања, решавања задатака,читања текстова,
- правилне употребе скраћеница,
-промена у природи,
-преобликовања материјала.
VIII СВЕТЛОСТ
Упућивање ученика на:
-неговање народне традиције,
-доношење закључака на основу: промена у природи, искуства,
посматрања,доживљавања, решавања задатака,читања текстова.
IX ВЕТАР И ЗЕМЉА
Разумевање промена у природи;
Овладавање техником писања и читања латиницом;
Неговање народне традиције;
Упућивање ученика на правилно и лепо писање;
Уочавање контраста у природи и стварање личног доживљаја.
X БУКЕТ
Даљи рад на:
- овладавању техником писања и читања латиницом,
-упућивању ученика на правилно и лепо писање,
- очувању и неговању природе,
-описивању и изражајном читању и рецитовању,
-неговању народне традиције.
XI ЖИВОТИЊЕ ОКО НАС
Упућивање ученика на:
-очување природе, заштиту природне средине,
- разумевању повезаности човека и природе,
-стварање ведрог расположења кроз различите врсте импровизације,
- неговање народне традиције.
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-даљи рад на овладавању читања и писања латинице;
- стварање ведрог расположења кроз различите врсте импровизације;
- развијање моторичких способности.
XII ВРЕДНЕ РУКЕ
Разумевање утицаја људи на:
- промене у природи,
-промене у доживљају естетских вредности у различитим областима.
-упућивање ученика на сарадњу,

Недељ
а

1.

2.

3.

4.

5.

Редн
и
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
број
часа
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
СЕПТЕМБАР
I Тема: Поново заједно
1.
УИ: Доживљај са летњег распуста
2.
УИ: Шта смо прочитали за време распуста
3.
Г.,П: Иницијални тест
4.
Г: Глас, слово, реч
5.
K: Текст: Школа, Д. Лукић
6.
П: Писање личних имена, презимена и надимака
7.
К: Текст: Дај ми крила један круг, Владимир Андрић
8.
Г: Подела речи на слоговеу изговору (једноставнији
случајеви). Слоготворно р
9.
К: Љубивоје Ршумовић: Једнога дана
10.
Г Растављање речи на крају реда (основна правила)
11.
УИ: Изражајно рецитовање
12.
Г; Реч и реченица
13.
УИ;Дечје игре – прича у сликама
II Тема: Моја околина
14.
К. Изражајно рецитовање
15.
П:Песме које смо учили_аутодиктат
16.
П: Писање речи не уз глаголе у одричним реченицама
17.
К: Лектира: Дани румени као трешња, Д. Ерић
18.
К: Лектира: Дани румени као трешња, Д. Ерић
19.
K:Вежбе читања на изабраном тексу или игра речи
20.
К:Болесник на три спрата, Бранко Ћопић
ОКТОБАР
21.
П: Понављање правописних правила
22.
Г; Глас, слово , реч и реченица
III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
23.
К:Љубивоје Ршумовић ,,Деца суукрас света"
24.
ПИ: Догађај који ћу памтити
25.
П: Писање назива улица улица (писање адресе)

Тип
часа

В
В
ПЗ
О
О
В
О
О
О
О
У
О
У
ПЗ
ПЗ
О
О
О
В
О
В
ПЗ
О
В
О
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

26.
К: ,,Два писма'', А. Поповић
27.
К: ,,Два писма'', А. Поповић
28.
ПИ:Писање краћег писма
29.
К:Народна приповетка,,Седам прутова"
30.
Г: Две тачке и запета у набрајању
31. Читање и анализа домаћег задатка Моје прво писмо
32.
Г; Обавештајне реченице
33.
К: Патак и жабе, Јован Јовановић Змај
34.
Г,Упитне реченице
35.
Г: Писање речце ли у упитним реченицама
36.
К:Зна он унапред, Гвидо Тартаља
37.
К:Зна он унапред, Гвидо Тартаља
38.
Игромо се речима (Игром до знања)
IV Тема: Град и село
39.
Г: Употреба великог слова у писању вишечланих
географских имeна
40.
Г.Узвичне реченице( Заповедне реченице)
41.
К: Лектира: ,,Бајка о рибару и рибици'', А.С. Пушкин
42.
К: Лектира: ,,Бајка о рибару и рибици'', А.С. Пушкин
43.
Г: Реченице према значењу; Правописни знаци (тачка,
упитник, узвичник)
НОВЕМБАР
44.
ПИ: Моја песма- наши песнички покушаји
45.
Г: Контролни диктат
V Teма: Све се креће
46.
К: Лектира Шаљиве народне приповетке и загонетке
(пословице)
47.
Г: Потврдне и одричне реченице (писање речце не)
48.
К: Текст: Лепо је све што је мало, Д.Радовић
49.
ПИ:Прича увелог листа
50.
К:Лектира: Антологија српске поезије за децу
51.
К:Лектира: Антологија српске поезије за децу
52.
Г: Реченице према значењу и облику
53.
Г: Реченице према значењу и облику
54
К: Драган Лукић, Стара слика на зиду
55.
К: Драган Лукић, Стара слика на зиду
56.
Г: Именице( уочавање и препознавање)
57.
Г:Властите и заједничке именице
58.
К: Сценско приказивање драмског/драматизованог текста
VI Teма:Капи
59.
К: Текст: Кад почне киша да пада, Стеван Раичковић
60.
Г:Род и број именица
61.
Г:Властите и заједничке именице; Разликовање рода и
броја именица
62.
К: Чуо сам,Добрица Ерић
63.
Г:Именице
ДЕЦЕМБАР
64.
Л: Лектира Избор из енциклопедија и часописа за децу
65.
Г: Глаголи
66.
Г:Разликовање оснивних глаголских облика за

О
ПРО
О
О
О
В
О
О
О
О
О
ПРО
В
О
О
О
ПРО
У

В
ПЗ
О
О
О
В
О
ПРО
О
У
О
ПРО
О
О
В
О
О
У
О
ПЗ
О
О
О
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15.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

исказивањесадашњег, прошлог и будућег времена
Г:Разликовање потврдних и одричних глаголских облика
К:Десанка Максимовић, Сликарка зима
К:Десанка Максимовић, Сликарка зима
УИ: Причај ми причу
Г:Именице и глаголи (уочавање и
препознавање);Прошло,садашње и будуће време
72.
Г:Именице и глаголи
73.
К:Лектира;Српске народне бајке,антологија
74.
К:Лектира;Српске народне бајке,антологија
75.
Г:Субјекат
76.
Г:Предикат
77.
Г:Препознавање главних делова реченице (субјекат и
предикат)
78.
ПИ. Моја омиљена бајка
VII Teма: Мере
79.
Г:Скраћенице
80.
К: Текст: Једнога дана, Љубивоје Ршумовић
81.
Г:Субјекат и предикат;Скраћенице
82.
П:Испитивање познавања латиничних слова
83.
П:Учимо штампана слова латинице ( А;Е; Ј,О)
84.
ПИ: Писање новогодишњих и божићних честитки
ЈАНУАР
VIII Тема: Светлост
85.
П:Учимо штампана слова латинице К, М, Т
86.
П:Учимо штампана слова латинице И, Н, Њ
87.
П:Учимо штампана слова латинице С, Ш
88.
П: Читамо и пишемо научена слова латинице К, М, Т,И, Н,
Њ, С, Ш
89.
К: Народна песма Мајка Јову у ружи родила
90.
К:Породичне (и шаљиве) народне лирске песме(Избор)
IX Teма:Ветар и земља
91.
П: Учимо штампана слова латинице У и В
92.
П: Учимо штампана слова латинице П и Р
93.
Читамо и пишемо научена слова латинице: У, В, П, Р
94.
П:Учимо штампана слова латинице Л, Љ
95.
П:Учимо штампана слова латинице Ц, Ч, Ћ
96.
П:Читамо и пишемо научена слова латинице Л, Њ,Ц,Ч,Ћ
97.
К:Народна прича Свети Сава, отац и син
98.
П:Штампана слова латинице Б, Г
99.
П:Штампана слова латинице З, Ж
100. П:Штампана слова латинице Б, Г,З, Ж
101. Читамо и пишемо научена слова латинице
ФЕБРУАР
102. УИ: Доживљај са зимског распуста
103. П:Научили смо штампана слова латинице
104. П:Учимо штампана слова латинице Д, Џ, Ђ
105. К: Текст: Тајна, М. Антић
106. К: Текст: Тајна, М. Антић
107. П: Штампана слова латинице:Ф, Х
67.
68.
69.
70.
71.

О
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О
О
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О
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О
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П:Читамо научена штампана слова латинице
П:Пишемо латиницом-диктат
X Тема: Букет
110. П: Ортографске вежбе
МАРТ
111. К: Лектира: Андерсенове бајке
112. К: Лектира: Андерсенове бајке
113. Вежбе изражајног читања
114. К: ,,Песма за мамине очи'', М. Алечковић
115. УИ: Моја мама- опис
116. ПИ: Моја мама- опис
117. К:Јакоб и Вилхем Грим, Три брата
118. К:Јакоб и Вилхем Грим, Три брата
XI Тема: Животиње око нас
119. П: Писана слова латинице: К, М
120. П: Писана слова латинице: И, Т
121. П: Читамо и пишемо писана слова латинице К, М, И, Т
122. К: Текст: Шаренорепа, Г. Олујић
123. К: Текст: Шаренорепа, Г. Олујић
124. П: Писана слова латинице: Н, Њ, В
125. К: Текст: Бамби, Ф. Салтен
126. П: Читамо и пишемо писана слова латинице К, М, И, Т, Н,
Њ ,В
127. П: Писана слова латинице: У, С, Ш
128. П: Диктат за примену правописних правила
129. П: Писана слова латинице: П, Р
130. П:Читамо и пишемо научена слова латинице У,С, Ш, П, Р
131. К: ,,Пас и његова сенка'', н. басна
АПРИЛ
132. К: Народна песма , Смешно чудо
133. ГВ, Слатко сам се насмејао/ насмејала
134. К: ,,Старо лијино лукавство'', н. басна
135. П: Пишемо писаним словима латинице:
136. П: Писана слова латинице: Л, Љ
137. К: Лисица и гавран, н. басна
138. П: Писана слова латинице Ц, Ч, Ћ
139. П: Писана слова латинице: Л, Љ, Ц, Ч, Ћ
140. K: ,,Koњ и магарац'', н. прича у поређењу са Доситејевом
басном Коњ и магаре
141. K: ПрепричавањебаснеKoњ и магаре
142. К: Народне пословице
143. П: Писана слова латинице: Б, Г
144. К: Лектира: Љубивоје Ршумовић ,,Негде преко седам гора"
145. К: Лектира: Љубивоје Ршумовић ,,Негде преко седам гора"
146. П: Писана слова латинице: З, Ж
147. П: Читамо и пишемо писана слова латинице Б, Г, З, Ж
148. К: Народна прича Лакоми мечићи
149. К: Текст: Врабац и ласте, Л.Толстој
МАЈ
150. ПИ: Омиљена животиња- опис
108.
109.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Недељ
а

1.

2.

151. К: Писана слова латиницеД, Џ ,Ђ
152. Играмо се речима (Игром кроз знање)
153. Ортографске вежбе
154. К: Писана слова латинице Ф , Х
XII Teма: Вреднеруке
155. К: ,,Доживљаји мачка Тоше, Б.Ћопић
156. К: ,,Доживљаји мачка Тоше, Б.Ћопић
157. П: Пишемо писаним словима латинице
158. К: Текст: Пролећно јутро у шуми, М. Тешић
159. К: Писана слова латинице -диктат
160. К:Народна епска песма Марко Краљевић и орао
161. П:Грађење речи
162. К:Шаљива народна прича Клинчорба
163. П:Пишемо писаним словима латиницом
164. П:Песме које смо учили_аутодиктат
165. Г: Речи умањеног и увећаног значења
166. УИ:Гледање Дизнијевог цртаног филма Бамби и разговор о
одгледаном
167. УИ:Препричавање краћих и једноставнијих текстова из
читанке, цртаних филмова, позоришних представа
168. Г: Речи истог и сличног значења
169. ПИ: Препричаванје садржаја по избору
ЈУН
170. Г: Речи супротног значења
171. К: Х.К.Андерсен, Петоро браће
172. К: Х.К.Андерсен, Петоро браће
173. П:Основно и пренесено значење речи
174. П: Велико слово
175. Г: Субјекат и предикат; време вршења радње
176. Научили смо у другом разреду
177. К: С децом око света Татјана Родић
178. УИ, ПИ: Један мој несташлук
179. УИ: Ми о себи...
180. УИ: На крају другог разреда

Редн
и
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
број
часа
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
СЕПТЕМБАР
I Тема: Поново заједно
1.
Бројеви до 100- уводни час
2.
Иницијални тест
3.
Сабирање и одузимање до 20
4.
Бројеви до 100
5.
Бројеви до 100- текстуални задаци
6.
Одређивање непознатог броја
7.
Сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених

О
В
В
О
О
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В
О
ПЗ
О
О
О
В
ПЗ
О
В
В
О
В
В
О
ПРО
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Тип
часа
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3.

4.

5.

6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

7.

8.

9.

10.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

бројева (без прелаза, са прелазом)
Предмети у простору и односи међу њима
Дуж. Тачка
Геометријске фигуре – квадрат, правоугаоник, круг
Дуж, тачка, геометријске фигуре
Геометрија
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 46+4)
II Тема: Моја околина
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 46+4)
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 36+7)
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја ( 36+7)
Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја
Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног( 40-6)
Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног( 40-6)
Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног( 45-8)
ОКТОБАР
Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног( 45-8)
Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног
III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
Сабирање двоцифрених бројева (32+28)
Сабирање двоцифрених бројева (32+28)
Одузимање двоцифрених бројева ( 52-27)
Одузимање двоцифрених бројева ( 52-27)
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
IV Тема: Град и село
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева- текстуални
задаци
Сабирање и одузимање
Замена места сабирака
Замена места сабирака
Здруживање сабирака.Збир три сабирка
Здруживање сабирака.Збир три сабирка
Сабирање броја са збиром или разликом бројева
Сабирање броја са збиром или разликом бројева
Нула као сабирак и умањилац
Нула као сабирак и умањилац
V Teма: Све се креће
Одузимање збира или разлике од броја
Одузимање збира или разлике од броја
Одузимање броја од збира или разлике
Одузимање броја од збира или разлике
Сабирање и одузимање бројева до 100
Веза сабирања и одузимања
НОВЕМБАР
Веза сабирања и одузимања
Одређивање непознатог сабирка
Одређивање непознатог сабирка
Одређивање непознатог умањеника
Одређивање непознатог умањеника
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11.

49.
50.
51.

12.

52.
53.
54.
55.
56.

13.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

14.

15.

16.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Одређивање непознатог умањиоца
Одређивање непознатог умањиоца
Одређивање непознатог броја , својства сабирања и
одузимања
Једначине – својства сабирања и одузимања
Предмети облика коцке и квадра
Предмети облика коцке и квадра
Предмети облика лопте и ваљка
Предмети облика лопте и ваљка

О
У
У

Предмети облика коцке, квадра, лопте, ваљка
Поређење предмета по ширини и дебљини
Поређење предмета по ширини и дебљини
Линије
Дуж. Поређење дужи
Дуж. Поређење дужи
VII Teма: Мере
Јединице мере за дужину
ДЕЦЕМБАР
Јединице мере за дужину
Мерење дужи
Мерење дужи
Јединице мере за дужину. Мерење дужи
Линије
Права и полуправа
Права и полуправа
Дуж, права, полуправа
Права , полуправа, дуж
Мере за време – час и минут
Мере за време – час и минут
Мере за време – дан, седмица, меесец, година
Мере за време – дан, седмица, меесец, година

У
О
О
О
О
У

19.

85.
86..
87.

Користимо календар и сат
Мере за време
VI Teма: Капи
Знак * Множење као скраћено сабирање
Знак * Множење као скраћено сабирање
Множење, чиниоци, прозвод
Множење, чиниоци, прозвод
Множење браја 2 и бројем 2
Множење браја 2 и бројем 2
ЈАНУАР
VIII Тема: Светлост
Множење броја 10 и бројем 10
Множење броја 10 и бројем 10
Множење броја 5 и бројем 5

20.

88.

Множење броја 5 и бројем 5

77.
78.
17.

18.

79.
80.
81..
82..
83.
84.
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21.

22.

23.

24.

89.
90.
91.
92.

Множење бројевима 2, 5 и 10
Множење браја 3 и бројем 3
Множење браја 3 и бројем 3
Множење браја 4 и бројем 4
IX Teма:Ветар и земља

У
О
У
О

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Множење браја 4 и бројем 4
Нула и један као чиниоци
Нула и један као чиниоци
Замена места чинилаца
Замена места чинилаца
Множење
За толико већи и толико пута већи број
За толико већи и толико пута већи број
Множење броја 6 и бројем 6
ФЕБРУАР
Множење броја 6 и бројем 6
Множење броја 7 и бројем 7
Множење броја 7 и бројем 7
Множење – текстуални задаци
Множење збира једноцифреним бројем
Множење збира једноцифреним бројем
Множење разлике једноцифреним бројем
Множење разлике једноцифреним бројем
X Тема: Букет
Множење разлике и збира бројем
МАРТ
Множење броја 8 и бројем 8
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Множење броја 8 и бројем 8
Множење броја 9 и бројем 9
Множење броја 9 и бројем 9
Множење – текстуални задаци
Множење
Множење једноцифреног броја и десетице
Множење једноцифреног броја и десетице
XI Тема: Животиње око нас
Множење једноцифреног броја једноцифреним бројем
Множење једноцифреног броја једноцифреним бројем
Множење једноцифреног броја једноцифреним бројем
Здруживање чинилаца
Здруживање чинилаца
Редослед рачунских радњи
Редослед рачунских радњи
Задаци са две рачунске радње
Множење.Задаци са две рачунске радње – текстуални
задаци
Множење.Задаци са две рачунске радње – текстуални
задаци
Половина
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

25.

26.

27.

28.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
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130
131.
29.

30.

31.

32.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

33.

151.
152.
153.
154.
155.

34.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

35.

36.

37.

171.
172.
173.

Половина
Дељење. Дељеник, делилац , количник
АПРИЛ
Дељење. Дељеник, делилац , количник
Веза множења и дељења

У
О

Веза множења и дељења
Дељење бројем 2
Дељење бројем 2
Дељење бројем 5
Дељење бројем 5
Дељење бројем 10
Дељење бројем 10
Дељење бројевима 2, 5, 10
Дељење бројевима 3 и 4
Дељење бројевима 3 и 4
Дељење бројевима 6 и 7
Дељење бројевима 6 и 7
За толико мањи и толико пута мањи број
За толико мањи и толико пута мањи број
Дељење
Дељење бројевима 8 и 9
Дељење бројевима 8 и 9
МАЈ
Број један као делилац и нула као дељеник
Број један као делилац и нула као дељеник
Дељивост бројева
Дељивост бројева
Дељење
XII Teма: Вредне руке
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Дељење
Дељење збира једноцифреним бројем
Дељење збира једноцифреним бројем
Дељење разлике једноцифреним бројем
Дељење разлике једноцифреним бројем
Дељење збира и разлике једноцифреним бројем
Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем
Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем
Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем
Одређивање непознатог чиниоца
Одређивање непознатог чиниоца
Одређивање непознатог дељеника
Одређивање непознатог дељеника
Одређивање непознатог делиоца
Одређивање непознатог делиоца
ЈУН
Одређивање непознатог броја
Једначине са множењем и дељењем
Редослед рачунских радњи
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38.

1.

2.

3.

4.

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Редослед рачунских радњи
Задаци са две рачунске радње
Текстуални задаци
Дељење
Научили смо у другом разреду
Цртање квадрата и правоугаоника на квадратној мрежи
Цртање квадрата и правоугаоника на квадратној мрежи

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
СЕПТЕМБАР
I Тема: Поново заједно
1.
Договор о раду и разговор о значају телесног вежбања
2.
Елементарне игре из првог разреда
3.
Трчање са променом правца
4.
Скок у даљ из места суножним одскоком
5.
Ходање и трчање у различитим формацијама
6.
Скок увис из места суножним одскоком
7.
Трчање променљивом брзином
II Тема: Моја околина
8.
Препентравање различитих објеката и справа
9.
Елементарне игре за развијање спретности
10.
Скок удаљ из залета
11.
Скок удаљ из залета
12.
Бацање лоптица у даљ из места и ходања
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5.

6.

7.

8.

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

9.

27.

10.

28.
29.
30.
31.

11.

ОКТОБАР
III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
Скок удаљ из залета
Игре скакањем : Ластиш, Школица
,,Ми смо деца весела''
,,Ми смо деца весела''
II Тема: Моја околина
,,Ми смо деца весела''
Елементарне игре
Брзо трчање на 30 м
Елементарне игре брзине и снаге
Брзо трчање на 30 м
IV Тема: Град и село
Прескакање кратке вијаче
Полигон ( моторички задаци )
Прескакање вијаче у кретању ( напред – назад )
Бацање лоптице у вертикалне и хоризонталне циљеве
Скок увис из залета
V Teма: Све се креће
Ходање и трчање у природи
НОВЕМБАР
Ритмички облици кретања
Ритмичко – естетске вежбе за руке
Плесни двокорак
Елементарне игре с певањем
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12.

32.
33.
34.

Плесни двокорак
,,Жикино коло''
,,Жикино коло''

35.

,,Жикино коло''

О
О
В
У
VITeма:Капи

13.

36.
37.
38.

14.

39.
40.
41.
42.

15.

43.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.

Плесни двокорак
Бацање и хватање лоптица на разне начине
Трчање на 50 м ( полувисоки старт )
ДЕЦЕМБАР
Бацање и хватање лоптица одбијањем од зида
Пењање уз лестве
Штафетна игра ,,Трка бројева "
Манипулција палицама у пару
VII Teма: Мере
Елементарне игре са бaцањем и хватањем: „ Пљес, пљес “;
„ Лопта најближем “
Прескакање кратке вијаче
Прескакање кратке вијаче
Вучење и гурање у паровима са две палице
Прескакање кратке вијаче
Елементарна игра „ Лов на јелене “
Бацање лоптице у хоризонталне циљеве удаљене 10 - 15 м
Полигон ( моторички задаци )
Бацање лоптице у хоризонталне циљеве
ЈАНУАР
VIII Тема: Светлост
Игре лоптом
Елементарне игре оријентације у простору
Додавање лопте у паровима у ходу
Додвање лопте у паровима у ходу
IX Teма:Ветари земља
Ритмичке игре по избору
Дечји поскоци
Дизање и ношење лоптица на рзличите начине
Комбиновано дизање и ношење различитих предмета
Дизање и ношење више палица или лопти
Игре брзине и спретности
Ходање и трчање по шведској клупи
ФЕБРУАР
Игре оријентације
Ходање по ниској греди кораком са привлачењем
Манипулација обручима
Ходање по ниској греди чучњем и дизањем
Манипулација обручима и палицама
Ритмичко изражавање дечјим поскоцима
МАРТ
X Тема: Букет
Ритмичке игре по избору
Трчање на различите начине
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26.

27.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Прескакање кратке вијаче
Пузање потрбушке, на боку, леђима
Савладавање препрека различитим кретањима
Савладавање препрека наученим начинима кретања
XI Тема: Животиње око нас
Елементарна игра „ Мини куглана “
Вага претклоном и заношењем задржана

У
У
У
У

У
У
У
О

У

29.
29

80.
81.

29.
30.

31.

82.
83.
84.
85.
86.

32.

87.
88.
89.

Брзо трчање са променом места
Вага претколоном и зношењем задржана
Прескакање вијаче у пару и месту
Вођење лопте једном руком у ходању
АПРИЛ
Вођење лопте једном руком у ходању
Вођење лопте једном руком у ходању
XI Тема: Животиње око нас
“Трим “ трчање у природи
Вођење лопте једном руком у ходању
Скок увис ( маказице )
Штафетне игре брзим трчањем
“Трим “ трчање
XIII Teма: Вредне руке
Скок увис ( маказице )
Скок увис ( маказице )
Скок удаљ из места

90.

Скок удаљ из места

28.

77.
77.
78.
79.

О
О

О
У
О
П
О
У
П
У
У
У

МАЈ
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Брзо трчање на 30 м
Појединачно прескакање дугачке вијаче
Прескакање дугачке вијаче на различите начине
Прескакање дугачке вијаче на различите начине
Ритмичке игре по избору
Колут напред
Два спојена колута напред
Колут напред преко медицинке
Колут напред

У
У
У
П
У
О
О
О
У

36.

100.
101.
102.

У
П
У

37.

103.
104.
105.

Два спојена колута напред
Колут напред
Елементарне игре лоптом
ЈУН
Колут напред из чучња у чучањ
Колут напред из чучња у чучањ
Ритмичке игре по избору

У

Игре лоптом по избору
Елементарна игра : „ Мини куглана “
Игре по избору ученика

У
У
У

33.

34.

35.

38.

106.
107.
108.

О
У

144

У зависности од распореда часова физичког васпитања у великој сали план ће бити
коригован.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СВЕТ ОКО НАС
СЕПТЕМБАР
I Тема: Поново заједно
1.
1.
Уводни час
У
2.
Иницијални тест
ПЗ
2.
3.
Саобраћај
О
4.
Врсте саобраћаја и саобраћајна средства
О
5.
Поштујемо правила у саобраћају
О
3.
6.
Ми у саобраћају
У
II Тема: Моја околина
4.
7.
Изглед места и околине
О
8.
Насеља
О
ОКТОБАР
5.
9.
Моја околина
У
III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
10.
Живимо у насељу
О
6.
11.
Која су наша права и одговорности.Правила понашаља
О
IV Тема: Град и село
12.
Град – некад и сад
О
7.
13.
Село – некад и сад
О
14.
Град, село
У
8.
15.
Како се сналазимо у насељу
О
16.
Живот у селу, врсте села
У
9.
17.
Живот у селу и граду – прошлост и обичаји
О
V Teма: Све се креће
18.
Како се сналазимо у насељу
У
НОВЕМБАР
10.
19.
Саобраћај, околина, село ,град
ПЗ
20.
Крећемо се
О
11.
21.
Шта утиче на брзину кретања ( подлога, облик и величина О
тела)
22.
Шта утиче на брзину кретања ( материјал од кога је тело
О
нправљено, средина кроз коју се тело креће, јачина
деловања)
12.
23.
Кретање организама кроз различите средине
О
24.
Кретање
У
VITeма:Капи
13.
25.
Шта је природа
О
26.
Где све има воде
О
ДЕЦЕМБАР
14.
27.
Својства воде
О
28.
Облик и слободна површина воде
О
15.
29.
Како настају падавине
О
30.
Вода као услов живота
О
16.

31.

Вода

32.

Дан

ПЗ
VII Teма: Мере
О
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17.
18.

19.
20.

33.
34.
35.

Које је доба дана, мерење времена
Седмица, месец, година
Годишња доба
ЈАНУАР

О
О
О

36.

Мерење времена

У

37

Годишња доба. Сналажење у времену
VIII Тема: Светлост
Сунце као извор живота

У

38.

О

21.

39.
40.

Ваздух свуда око нас
Сунце и ваздух као услов живота
IX Тема: Ветар и земља

О
У

22.
23.

41.
42.
43.

О
У
О

24.

44.
45.

Како препознајемо ваздух. Како настаје ветар
Ваздух и сунце
Земљиште као улов живота
ФЕБРУАР
X Тема: Букет
Земљиште
Незива природа

46.

Незива природа

ПЗ

47.
48.
49..
50.

МАРТ
Шта је заједничко свим живим бићима
Жива бића дишу. Жива бића се хране
Како жива бића долазе на свет
Заједничке особине свих живих бића

О
О
О
У

25.
26.

27.

51.

28.

52.
53.
54.

29
29.
30.

55.
56.
55.

30.

56.

31.

57.
58.

32.

У
С

Делови биљке.Биљке у мојој околини
XI Тема: Животиње око нас
Животиње у мојој околини
Разноврсност биљака и животиња у мојој околини
Биљке и животиње
АПРИЛ
Жива бића се разликују
Како су повезана жива бића
Како су повезана жива бића

О

Улога човекау очувању природе. Загађење и заштита
животне средине
Жива природа. Веза живе и неживе природе
Жива природа
XIII Teма: Вредне руке

О

О
О
У
О
О
О

С
ПЗ

59.

Човек ствара

О
О

60.

Шта се може направити од различитих материјала

О
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33.
34.
35.

36.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

МАЈ
Разноврсност материјала. Комбиновање материјала
Својства материјала
Разноврсност и својства материјала
Како човек обрађује материјале
Како човек обрађује материјале
Утицај топлоте на материјле

О
У
О
О
У
О

67.
68.

Који материјали проводе топлоту
Шта значи наелектрисати тело

О
О

ЈУН
37.
38.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

69.
70.
71.
72.

Материјали којипроводе електричну енергују
Материјали.Боље искористити него бацити
Научили смо у другом разреду
Систематизација градива

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
СЕПТЕМБАР
I Тема: Поново заједно
1-2.
Замишљање: Цртање на основу асоцијација
(припремљени предмет;цртање
3-4.
Преобликовање материјала спајањем: Превозна
средства (вајање)
5-6.
Контраст: Кућа (цртање; маказе)
II Тема: Моја околина
7-8. Контраст: Прав- крив: Пут (сликање)
ОКТОБАР
III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
9-10. Знаци и симболи: Наши симболи (цртање)
11-12. Знаци и симболи: Довршавање радова и естетска
анализа
II Тема: Моја околина
13-14. Лепо писање са калиграфијом: Поруке суграђанима
IV Тема: Град и село
15-16. Замишљање: Сликање на основу асоцијација (стара
фотографија)
17-18. Замишљање: Довршавање радова и естетска анализа
НОВЕМБАР
V Teма: Све се креће
19-20. Кретање облика у простору (фигуре од материјала по
избору и њихово качење на канап)
21-22. Кретање облика у простору: Довршавање радова и
естетска анализа
VI Teма:Капи
23-24. Лепо писање са калиграфијом
25-26. Лепо писање са калиграфијом
ДЕЦЕМБАР
27.- Преобликовање материјала спајањем: Чаша (пл. чаша,
28.
вуна....)

О
У
ПЗ
С
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О

О
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О
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О
У

О
У
О
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15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
39.

30.

31.

32.

33.
34.

29-30. Лепо писање са калиграфијом
VII Teма: Мере
31-32. Преобликовање материјала спајањем: Часовник -вајање
33-34. Преобликовање материјала спајањем: Довршавање
радова и естетска анализа
ЈАНУАР
VIII Тема: Светлост
35-36. Паковање: Пакет за друга (кутије, украсни папир и
нешто унутра)
37-38 Дејство светлости на карактер облика: Цртање силуета
познатих облика
39-40. Дејство светлости на карактер облика: Довршавање
радова и естетска анализа
ФЕБРУАР
IX Teма:Ветари земља
43-44. Контраст- Природни и вештачки облици: Зима (колаж)
45-46. Контраст- Једнобојан- вишебојан: Небо и облаци
(сликање)
МАРТ
X Тема: Букет
47-48. Лепо писање са калиграфијом
49-50. Лепо писање са калиграфијом
XI Тема: Животиње око нас
51-52. Индивидуално коришћење различитог материјала за
рад- паковање: Куће за животиње (вајање)
53-54. Индивидуално коришћење различитог материјала за
рад- паковање: Довршавање радова и естетска анализа
АПРИЛ
55-56. Контраст- Испупчен- удубљен: Животиње (вајање)
57-58. Контраст- Довршавање радова и естетска анализа
XI Тема: Животиње око нас
59-60. Једнобојна композиција употребних предмета- Клуаж:
стварање слободне композиције (различити
материјали)
61-62 Једнобојна композиција употребних предмета- Клуаж:
стварање слободне композиције (различити
материјали)
МАЈ
XIII Teма: Вредне руке
61-62. Једнобојна композиција употребних предмета- Клуаж:
стварање слободне композиције (различити
материјали)
63-64. Једнобојна композиција употребних предмета- Клуаж:
стварање слободне композиције (различити
материјали)
65-66. Једнобојна композиција употребних предметаДовршавање радова и естетска анализа
67-68. Амбијент- сценски простор- Израда маски, костима и
сцене

О
О
У

О

У

О
У

О
У

О
У

О
У
O

О

О

У

У
О
148

35.
36.

Неде
ља:
1.
2.
3.

4.
5.

ЈУН
69-70. Амбијент- сценски простор- Израда маски, костима и
сцене
71-72. Амбијент- сценски простор- Довршавање радова и
естетска анализа

О
У

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
СЕПТЕМБАР
Ред.бр.
Тип часа:
I Тема: Поново заједно
часа:
1.
Звук- тон;
ОБ
Певамо омиљене песме
2.
„Звонце“, Ј. Маринковић
O
СМ: ,,Другарство'', М. Субота, „Математика“, Р.Граић
3.
„Семафор“
О
СМ: ,,Ивин воз'', М. А. Кораћ
II Тема: Моја околина
4.
Слушамо музику и препознајемо композиције
У
ОКТОБАР
5.
,,Јесен'', С. Коруновић
О
СМ: ,,Дивљи јахач“, Р. Шуман

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.
12.
13.

11.

14.

13.

15.

14.

12.

III Тема: Како бих са другом поделио кишни дан
„Кад ђак зна шта хоће“, М. Субота, Д.Ерић
Бројалица: Пишем, пишем петнаест
СМ: ,,Другарство'', М. Субота,“Кад си срећан“, песма из
Шведске
IV Тема: Град и село
Певамо научене песме изводимо бројалице на дечјим
инструментима
,,Ја посејах лубенице'', народна песма
СМ: ,,Жикино коло''
НОВЕМБАР
„Дуње ранке“, народна песма
СМ: „Ветар“, народна песма
V Teма: Све се креће
„Ми идемо преко поља“, народна песма;
СМ: ,,Дивљи јахач'', Шуман, „Ветар“, народна песма
,,Змај'', С. Коруновић
СМ: ,,Врабац“, Д. Михајловић Бокан
Извођење песама уз дечје инструменте
ДЕЦЕМБАР
VI Teма:Капи
Ресаво водо ладна, народна песма;
СМ: ,,Киша пада трава расте'' (Колибри)
„Снег засипа“, С. Коруновић
СМ: ,,Зима'', А. Вивалди (Годишња доба)

О

У

О

О

О
О
У

О

О
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16.

15.

17.

16.

18.

17.

19.

18.

20.

19.

21.

20.

22.

21.

23.

22.

24.

23.

25.

24.

26.

25.

„Ала веје, веје“, С. Коруновић
СМ: ,,Пахуљице'', З. Вауда
VII Teма: Мере
„Лаку ноћ“, А. Кораћ
СМ: ,,Успаванка за Аћима'', М. Илић Бели, „Успаванка“,
Ј. Брамс, „Колико је сати“, М. Бркић
ЈАНУАР
„Новогодишња честитка“, Ј. Адамов, П. Зубац
СМ: ,, Игра часовника“, Амилкаре Понкијели
VIII Тема: Светлост
Певање песама
СМ: „Ој бадњаче, бадњаче“, манастирска песма
„Блистај, блистај звездо мала“, песма из Француске
СМ: ,,Јануарске звезде беле'', М. Илић Бели
Химна светом Сави;
СМ: Химна: Боже правде
ФЕБРУАР
„Анина полка“, слушање музике и смишљање покрета уз
плес
Свирање на Орфовом инструментарију
IX Тема: Ветар и земља
„Пролеће“, М. Субота, Б. Тимотијевић
СМ:,,Пролећна песма“, С. Коруновић, „Птичица“, Е. Григ
МАРТ
„Честитка мајчици“, Ј. Каплан
СМ:,,Моја мама дивно прича'' (,,Колибри'')
„Пролећно коло“, народна песма
СМ:,,Банаћанско коло“, (,,Колибри'')

О

О

О

У
О
О

О
У
О

О
О

X Teма: Букет

27.

26.

28.

27.

29.

28.

30.

29.

31.

30.

32.
33.

31.

34.

32.

35.
36.

33.
34.

37.
38.

35.
36.

,,Зелени се јагодо“, народна песма
СМ: ,, Разгранала грана јоргована'', народна песма
Певамо и свирамо
АПРИЛ
XIIТема :Животиње око нас
,,Коњић“, Д. Деспић
СМ: „Увод у краљевски марш“
„Кукавица“, В. Томерлин
СМ: ,,Птице'', „Кукавица“, „Лабуд“, К. Сен -Санс
„Зелена песма“, Драгана Михајловић Бокан
МАЈ
XII Teма: Вредне руке
„Фабрика бомбона“, М. Живковић
,,Трешњице''- бројалица

О

„Да ми није једне Мире“, М. Субота
СМ: „Успомена на Алхамбру“, Ф. Тарега
Певамо и свирамо
СМ: ,,Турски марш'', В.А.Моцарт,“Менует“, Л. Бокерини
ЈУН
Слушамо музику и препознајемо композиције
Музички квиз

О

У

О
О
О

О

У
О
У
С
150

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Школа и ”Школа“
Ко то прља ваздух?
Могу ли биљке и дим заједно?
Како да „оперемо“ прљаву воду?
Гадна течност, тужна прича, убише ме људска бића!
Чиста и прљава слика мог комшилука
Садимо отпатке!
Промене на листу од октобра до децембра
Живот у бари и око ње, док човек није покварио све
Ево и њега- узрока свега!
Картице сецкалице
Како кртица проводи зиму?
Истраживања о кртици
Како медвед проводи зиму?
Истраживања о медведу
Како јеж проводи зиму?
Истраживања о јежу
Ланци исхране
Тајна или јавна порука?
Јавна или тајна порука?
Ознаке на амбалажи
Потражите ове ознаке
Може ли киша да убије биљку?
Да ли болују биљке у твојој околини?
Храна за птице станарице
Неки од гостију на вашој хранилици
Јесмо лепи, јесмо сјајни
За сваку бољку, постоји лековита биљка
Расипање или штедња, али вода свима треба!
Компост- природно ђубриво
Мали поклон- велика радост
Мале форе и фазони да се отпад лакше склони
Шта угрожава здравље?
Квиз
Нацртај нам и напиши на шта овај свет наш личи!
Посматрам, уочавам, бележим
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Сусрет родитеља, наставника и ученика
Упознавање ученика са садржајем
Репортери
Поносим се што
Изражавање захвалности другоме
Речник осећања
Како се ко осећа
О стиду и срамти
Љубомора
Кривица
Ја и љубав
Моје потребе
Како да кажем
Слушање и неслушање
Да ли се чујемо
Чујем ти срце
Кад ја нећу
Посредовање у сукобу између дечака и девојчица
Посредовање у сукобу између ученика истог пола
Посредовање у сукобу између родитеља и деце
Породично стабло
Жирафе у у чионици
Шта се коме допада
Шта можемо да урадимо
Дечија права
Моја одговорност
Кад деца крше дечија права
Кад родитељи крше дечија права
Кад одрасли у школи крше дечија права
Различити смо али су нам права иста
Ја то већ умем
Шта кад се то деси
Мој омиљени јунак из приче, бајке, филма
Сарадња
Ја пре ја после
Активности по избору ученика
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РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА
Септембар
1
Српски
језик
Математика 1

Октобар

Новембар

5

3
4

9

6

21 22

10

Фебруар
Српски
језик
Математика

24

Свет око
нас

24

Март

25

22

16
Април

28

Јануар

15
14 15 16

11

1

Свет око
нас

Децембар

13

Мај

30

34 35

28

32
31

34

Јун

38
37 38

38

Допунска настава
Математика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Бројеви до 100
Сабирање и одузимање
Сабирање и одузимање са прелазом
Задаци са две операције
Замена места и здруживање сабирака
Једначине са сабирањем и одузимањем
Јединице мере за дужину; цртање и поређење дужи
Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи
Производ два броја
За толико већи и толико пута већи број
Множење збира и разлике једноцифреним бројем
Задаци са две операције
Редослед рачунских операција
Одређивање половине
Дељење
За толико мањи и толико пута мањи број
Дељење једноцифреног броја двоцифреним
Једначине са множењем и дељењем

Српски језик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вежбе читања
Вежбе писања (правопис)
Вежбе читања, изражајно
Реченице по значењу
Писање по диктату
Речи које именију бића и предмете
Речи које означавају радњу
Изражајно читање
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Правописна правила
Штампана слова латинице
Читамо и пишемо штампаним словима латинице
Писана слова латинице
Читамо и пишемо писаним словима латинице
Читамо и пишемо писаним словима латинице
Прошлост, садашњост, будућност
Вежбе читања и писања латиничним писмом
Препричавање приче по избору
Писање састава на задату тему
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

СЕПТЕМБАР:
1.Имплементација елемената шкoлског програма у Годишњи план (ШРП:
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета)
2.Тематско планирање наставе; Планирањечасовапројектненаставе, угледних
часова и интегрисане наставе (ШРП: Наставне и ваннаставне активности)
3. Анализа програмских задатака и доношење глобалних планова рада за школску
2018/19.
4. Повећање физичке активности код деце - пројекат Покренимо нашу децу ( ШРП:
Настава и учење)
5. Планирање стручног усавршавања наставника у установи и ван установе; Израда
годишњег личног плана (ШРП: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета)
6. Почетак школске године: уџбеници, прибор и друго
7. Утврђивањелистеизборнихпредметаи анализа анкете
8. Сарадња са психологом и педагогом за извођење корективног рада са ученицима
који имају тешкоћа у учењу и понашању
9.Планирање сарадњe са рoдитељима( ШРП: Етос)
10. Сарадња са спортским клубовима ( ШРП: Етос)
ОКТОБАР:
1. Примена принципа очигледности у настави предмета Свет око нас
2. Активностиученика у Дечјој недељи
3. Коришћење наставних средстава из пројекта ,,Развионица'' ( ШРП:
Наставаучење)
4. Међуодељењски сусрети ( ШРП: Наставаучење)
5. Сарадња са библиотеком „СветиСава“
6. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика
7. СарадњасаЦрвеним крстом
8 . Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос)
НОВЕМБАР:
1. Анализауспехаучениканатромесечју, евидентирање ученика који имају тешкоћа
у раду и пружање додатне подршке
2. Планирање посете предметних наставника ученицима II разреда ( ШРП:
Наставаучење)
3. Разговор о понашању ученика
4. ПрименаМенсиног програма учења у свакодневом раду
ДЕЦЕМБАР:
1. Облици рада у настави српског језика и матаматике
2. Анализ ареализације програмских задатака
3. Организовање заједничких активности стваралаштва ученика и родитеља –
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прављење маски за маскенбал
4. Усаглашавање о начину оцењивања ученика
ЈАНУАР:
1. Анализауспехаученика и евидентирање ученика који имају тешкоћа у раду
2. Учешће ученика на математичком такмичењу ,,Мислиша 2019'' (ШРП: Настава и
учење)
3. Напредовање ученика обухваћених допунском наставом
4. Школска слава Свети Сава
ФЕБРУАР:
1. Анализа плана рада за друго полугодиште (ШРП: Настава и учење)
2. Унапређивање диференциране и индивидуализоване наставе, рада у групи и пару
3. Примена пројектне наставе (ШРП: Настава и учење/,,Развионица'')
4. Сарадња са предшколским установама у Земуну
5. Анализа уџбеника и радних свезака за III разред (ШРП: Настава и учење)
МАРТ:
1. Могућности за очигледност у настави Света око нас и заступљености садржаја
о
очувању и уређењусредине у којој живимо
2. Дружење и понашање ученика
3.Мултимедијални приступ настави: Чувари природе
4.Примена нових метода научених насеминарима и угледним часовима
АПРИЛ:
1. Анализауспеха и напредовањаученика
2. Понашањеученика у одељењу и школи
3. Евидентирање ученика за примену ИОП-а; Писање педагошких профила ( ШРП:
Наставаучење)
3. Предстојећизадаци
4. ОрганизовањеУскршњегбазара (ШРП:ЕТОС)
5. Организовање Квиза знања и дебате ( ШРП: Наставаучење)
МАЈ:
1. Тестирање знања ученика из српског језика и математике (ШРП:Настава и
учење)
2. Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос)
3. Анализа ефекат апримене наставних средстава (ШРП: Настава и учење)
4. Савладаност програма наставних предмета
5. Организовање школске приредбе за будуће прваке
ЈУН:
1. Реализација програмских задатака
2. Утврђивање успеха ученика, похвале и награде
3. Извештај о раду Одељењскогвећа
4. Извештај о резултатима тестирања знања српског језика и математике ( ШРП:
Наставаучење)
5. Израда Школског програма за трећи разред за школску 2019/20.
6. Евалуација Годишњег плана стручног усавршавања наставника (ШРП:
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета)
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ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ,
СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Оријентациони план
Активности
Акције сакупљања секундарних сировина
Уређење учионице
Aктивности у Дечијој недељи
Посетепозоришту
Посета библиотеци
Приредбе: Новогодишњи маскенбал, Школска слава,
Дан школе, приредба за будуће прваке, одељењске приредбе
Хуманитарне акције
Учешће на ликовним и литерарним
конкурсима
Сусрет с...
Јесењи и пролећни крос
Међуодељењски сусрети
Пролећни базар
Израда тематских паноа
Изложба у одељењу и школи
Упознавање места
Излети
Настава у природи
Сусрет са будућим првацима

Месец
У току године
IX, XII, III, IV
X
XII
II
X, XII, I, VI
У току године
У току године
У току године
X, V
IV, V
IV
У току године
У току године
IX, IV
X, V
По договору
VI

Програм рада одељенског старешине
СЕПТЕМБАР:
1. Поново у школи– повратак у школу
2. Наш знак одељења– стварамо знак одељења
3.Пут до школе - Сусрет са саобраћајним полицајцем на раскрсници
4. Уредимо учионицу–како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици
и школи.Уређивање паноа
5.Припреме за активности у Дечјој недељи
Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1.Права и обавезе ученика у школи
2. Реч је....... – које су нам ружне навикеили Семафор лепих речи
3. Наши дланови–представљање себе
4. Мој страх– причамо о страху и како да превазиђемо страх
Пријем родитеља
НОВЕМБАР:
1. Моји снови–o чему често сањамо
2. Моје жеље–које су нам жеље
3. Д као другрство.........– како да будемо добри другари
4. Тајанствени пријатељ
Пријем родитеља
ДЕЦЕМБАР:
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1.Књиге које читамо- припреме за „Читалачку значку“
2. Понашање у установама културе, на улици, у јавном превозу
3. Уредимо учионицу у празничном расположењу
4.Припремамо се за маскенбал
Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1.Бирамо најбољег рецитатора
2.Обележавамо Дан Светог Саве
ФЕБРУАР:
1. Упућивање ученика на чување здравља - хигијенске и остале навике
2.Помози старијима– укојим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима
3.Помоћ или нешто друго–шапутање на часу
4.Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији
Родитељски састанак
МАРТ:
1.Како ћемо обрадовати маме
2.Припремамо се за ,,Мислишу''
3.Бирамо Нај фацу одељења --ШРП
4.Припремамо се за Пролећни базар
Пријем родитеља
АПРИЛ:
1.Форе и фазони – први април – Дан шале
2.Деца у саобраћају и опасне игре на улици
3.Уредимо учионицу - у сусрет пролећу
4.Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер
Родитељски састанак
МАЈ:
1.Дебата:Међусобно опхођење ученика, правилан однос дечак – девојчица-ШРП
2.Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом
3.Међуодељењски турнири у фудбалу и у игри Између две ватре -ШРП
4.Квиз:Покажи шта знаш (опште знање о обрађеним садржајима из разних предмета)
-ШРП
Пријем родитеља
ЈУН:
1.Припремамо се за школске свечаности
2.На крају другог разреда
Родитељски састанак

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
СЕПТЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Организација наставе и режим рада у школи
2.Уџбеници и прибор за наставу
3.Изборни предмети
4.Избор представника Савета родитеља одељења
5.Текућа питања
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НОВЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Извештавање родитеља о плану рада Савета родитеља
2.Запажања о раду и понашању ученика
3.Пружање помоћи ученицима у учењу
ДЕЦЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију плана и програма
2.Анализа успеха и дисциплине ученика
3.Мере за побољшање успеха
4. Препоруке за активан одмор ученика за време зимског распуста
АПРИЛ:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Запажаља о раду и понашању ученика
2.Извештај Савета родитеља
ЈУН:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију годишњег програма рада
2.Општи успех, успех по предметима и појединачни успех
3.Похвале ученицима
4.Препоруке за активан одмор ученика за време летњег распуста
Одељењско веће II разреда:
II/1 Слађана Зрнић
II/2 Данијела Крговић
II/3 Весна Унгуровић
II/4Маријана Туфегџић –руководилац Одељенског већа
II/5 Светлана Ристић
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Предметни наставник:Вања Јаблан, Горанка Вујасиновић
Предмет: Енглески језик

Разред/ одељење:Други разред

Уџбеник за ученике: Happy House 2 (New Edition) – Уџбеник са радном свеском; аутори: Stella
Maidment, Lorena Roberts; издавач: Тhe English book, Oxford
Литература за реализацију програма:
Happy House 2 (New Edition) – Teacher’s book
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Остали
типови

По завршеној теми/области ученици су у стању да у
усменој комуникацији:
- представе себе и другог;
- поздраве и отпоздраве примењујући једноставна
језичка средства;
- препознају и именују предмете из непосредног
окружења;
- разумеју једноставне описе и опишу предмете из
непосредног окружења једноставним језичким
средствима;
-разумеју јасно постављена једноставна питања личне
природе иодговоре на њих;
- постављају једноставна питања личне природе;
- разумеју и примењују устаљена правила учтиве
комуникације.
- препознају и именују жива бића из непосредног
окружења (животиње из зоо врта нпр.);
- разумеју једноставне описе и опишу жива бића из
непосредног окружења једноставним језичким
средствима;
- разумеју исказе у вези са способностима у ужем и
ширем смислу и реагују на њих;
- изражавају способности у ужем и ширем смислу
једноставним језичким средствима;
- уоче сличности и разлике у начину разоноде вршњака
у ВБ и код нас.

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ
ЗАДАЦИ

Обрада

2. Playroom safari
Сафари соба за
играње
Описивање живих
бића; изражавање
способности.

ИСХОДИ

Број
часова по
теми

БРОЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
(Комуникативне
функције)
1. Introduction
Увод
Поздрављање и
представљање;
давање основних
информација о себи;
тражење и давање
информација о
другима; описивање
предмета;
исказивање положаја
у простору.

- Кључне речи и језичке структуре из првог разредаHello! I’m/My name’s (Maria). What’s your name? Good
morning / afternoon. Goodbye. See you!Who’s this? It’s
mum/dad…What’s his/her name? His name’s Jack. Her
name’s Polly. What’s this? It’s a book. What colour is the
towel? It’s blue. It’s a blue towel. Where’s the book? It’s in
the hall/on the table…How many chairs are in the kitchen?
Four chairs are in the kitchen.

3

1

2

Речи којима се именују животиње и радње; jезичке
структуреWhat animal is this? It’s a zebra. What colour is
it? It’s black and yellow. What animal is this? It’s black
and white. I know! It’s a zebra. Ican / can’t. Can you see a
lion? Can you run/fly? Yes, I can./No, I can’t. Can zebras
fly? No, they can’t. Zebras can’t fly, but they can run. Can
ducks fly? Yes, they can. Ducks can fly, but they can’t climb
trees; песме и приче које се односе на тему.

9

3

6

Ученици у усменој комуникацији уче и увежбавају:
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3. School time
Време је за школу
Описивање предмета
и појава; изражавање
количина; скретање
пажње; честитање и
захваљивање.

4. I’m hungry!
Гладан/-на сам!
Изражавање осета;
изражавање
допадања/недопадања; исказивање
упозорења;
исказивање кратких
упутстава и налога;
исказивање
једноставних
научних чињеница.

5. Happy Christmas!
Срећан Божић!
Честитање и
захваљивање;
изражавање жеља

- препознају и именују предмете и појаве из
непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе и опишу предмете из
непосредног окружења једноставним језичким
средствима;
- разумеју једноставне исказе који се односе на
количине; поставе питања и саопште количине
једноставним језичким средствима;
-разумеју и упуте једноставне изразе за скретање
пажње;
- разумеју и реагују на честитке;
- упуте честитке;
- разумеју и препознају сличности и разлике у животу у
школама у ВБ и код нас;
- поштују правила учтиве комуникације.
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју свакодневне исказе који се односе на
изражавање осета;
- изразе своје осете једноставним језичким средствима;
- разумеју једноставне исказе за изражавање
допадања/недопадања и реагују на њих;
- разумеју и реагују на једноставна упозорења;
- упуте кратка упозорења;
- разумеју кратка упутства и налоге и реагују на њих;
- упуте кратка упутства и налоге;
- траже мишљење и изражавају допадање/недопадање
једноставним језичким средствима;
- разумеју једноставне исказе везане за појаве – научне
чињенице и реагују на њих;
- исказују научне чињенице најједноставнијим језичким
средствима;
- уоче сличности и разлике у начину исхране у ВБ и код
нас.
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на
њих;
- упуте једноставне честитке и захвале се;
- уоче сличности и разлике у начину прославе Божића и
Нове године у ВБ и код нас;
- певају традиционалне, дечије Божићне песме.

Речи којима се именују предмети из учионице, боје и
појаве; језичке структуре: What’s this? It’s a pen. What
color is it? It’s red. Is the table red? Yes it is./No, it isn’t.
Look! It’s a red clock. Listen! Tick, tock! It’s loud/quiet/
fast/slow. How many hats? Five hats! Yes, well done!
Thank you; песме и приче које се односе на тему.

9

3

6

Изразе и речи које се односе на храну и пиће и порекло
хране; речи којима се именују предмети у кухињи;
jезичке структуре и изразе: Put it in the cupboard/fridge.
I’m hungry. Yes, I’m hungry, too. Ilikelemonade.
Idon’tlikecoffee. Do you like cheese? Yes, I do./No, I
don’t.Do you like soup? Oh Yes! Great! (It’s) lovely soup.
Be careful! Watch! Have another turn. My turn. Go back to
start. What do we get from cows/milk/fields/wheat? From
cows we get milk. From milk we get yoghurt.From fields we
get wheat. From wheat we get bread; песме и приче које
се односе на тему.

9

3

6

Изразе и речи које се односе на Божић и честитање
Божића - elf, reindeer, sleigh, Christmas Eve, Merry
Christmas! Thank you!; кратак драмски текст на тему
Божића;Божићну песму Jingle bells и традиционалне
Божићне игре.

2

0,5

1,5
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6.
Culture: My school
Моја школа
Описивање предмета
и места.

7. Happy faces
Срећна лица
Описивање живих
бића; изражавање
(урођених)
способности;
изражавање чуђења;
исказивање кратких
налога.

8. My house
Моја кућа
Описивање места;
исказивање положаја
у простору.

9. Happy Easter !
Срећан Ускрс!
Честитање и
захваљивање

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставне описе и опишу предмете и жива
бића из непосредног окружења једноставним језичким
средствима;
- разумеју и препознају сличности и разлике у животу у
школама у ВБ и код нас;
- разумеју и примењују правила учтивог обраћања и
ословљавања (формалног исказивања поштовања).
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставне описе живих бића;
- опишу жива бића једноставним језичким средствима;
- разумеју исказе у вези са (урођеним) способностима и
реагују на њих;
- изражавају (урођене) способности једноставним
језичким средствима;
- разумеју и формулишу кратке исказе који се односе на
чуђење;
- разумеју кратка упутства и налоге и реагују на њих;
- упуте кратка упутства и налоге;
- уоче сличности и разлике у породичним односима у
ВБ и код нас.
- препознају и именују места из непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе места и опишу их
користећи једноставна језичка средства;
разумејуједноставнаобавештењаоположајуупросторуир
еагујунањих;
тражеипружекраткаиједноставнаобавештењаоположају
упростору;
- уоче сличности и разлике у изгледу стамбеног
простора и култури становања у ВБ и код нас.
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставно исказане честитке и одговоре на
њих;
- упуте једноставне честитке и захвале се;
- уоче сличности и разлике у начину прославе Ускрса у
ВБ и код нас;
- певају традиционалне, дечије Ускршње песме.

Изразе и речи које се односе на школу и школски
прибор и формално исказивање поштовања; језичке
структуре – This is my lunch box. What’s in Harry’s bag?
This is my classroom. Miss Fox is my teacher. What’s
Harry’s uniform? A blue shirt, a blue jumper and blue
trousers.

1

0,5

0,5

Речи којима се именују делови лица; језичке структуре
I’ve got big ears / black hair. I’ve got spots on my
face/hands/tummy. I see with my eyes / taste with my mouth
/ smell with my nose / touch with my hands. Wash your
hands. Oh dear! What! Look! приче и песме које се
односе на тему.

9

3

6

Речи којима се именују стамбене просторије и
намештај; предлоге за место; језичке структуре - Is it
a…? I don’t know. It’s a television. Is it on / in / under the
...? Yes, it is. / No, it isn’t. I’m upstairs, on the right. I’m
downstairs on the left.Where’s the bathroom? It’s upstairs
on the left. Where’s the kitchen? It’s downstairs on the
right. Where’s my bag? Is it in the kitchen? Is it anywhere
at all?Where’s my phone? Is it in your bag? It’s in your
pocket.; приче и песме које се доносе на тему.

9

3

6

Изразе и речи који се односе на Ускрс - chicken, egg,
basket…Happy Easter. Thank you. Same to you; драмски
текст на тему Ускрса;традиционалне Ускршње песме.

1

0,5

0,5
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10. Culture: At home
Код куће
Описивање предмета
и места; исказивање
положаја у простору.

11. Summertime
Летње време
Описивање живих
бића; исказивање
једноставних налога,
упутстава и
упозорења;
исказивање
метеоролошког
времена.
.
12. Playtime
Време је за игру
Исказивање
тренутних
активности; позив на
заједничку
активност;
исказивање
расположења
(емпатије и
забринутости).

- препознају и именују предмете и места из
непосредног окружења;
- разумеју једноставне описе предмета и места и опишу
их користећи једноставна језичка средства;
разумејуједноставнаобавештењаоположајуупросторуир
еагујунањих;
тражеипружекраткаиједноставнаобавештењаоположају
упростору;
- уоче сличности и разлике у изгледу стамбеног
простора и култури становања у ВБ и код нас.
- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју једноставне описе живих бића и опишу их
користећи једноставна језичка средства;
- разумеју и реагују на кратке налоге, упутства и
упозорења;
- дају кратке налоге, упутства и упозорења;
- разумеју једноставна обавештења о метеоролошком
времену и реагују на њих;
- тражеи дају кратка и једноставна обавештења о
метеоролошком времену;
- разумеју сличности и разлике у начину одевања
вршњака у ВБ и код нас.
- разумеју једноставне исказе о тренутним
активностима и реагују на њих;
- опишу тренутне активности кратким једноставним
језичким средствима;
- разумеју позив и реагују на њега;
- упуте позив на заједничку активност;
- разумеју једноставне исказе за изражавање
расположења (емпатије и забринутости) и реагују на
њих;
- изразе расположење (емпатију и забринутост)
једноставним језичким средствима;
уоче сличности и разлике у начину провођења летњег
распуста у ВБ и код нас.

Укупан број часова:

Изразе и речи који се односе на кућу, дом и двориште –
a slide, a swing, apartment... језичке структуре This
bedroom is yellow and blue. Where’s Harry’s bedroom?
There’s a book on the bed. Who’s on the slide?

1

0,5

0,5

Речи којима се именују делови одеће и обућа; речи које
се односе на метеоролошко време; језичке структуре
I’m wearingmy red sunhat. What are you wearing? Are
you wearing something blue? Yes, I am. No, I’m not. Stand
up. Sit down. Have another turn. My turn. Take off your
hat. Put on your sunhat.It’s sunny / windy / rainy / snowy;
приче и песме које се односе на тему.

9

3

6

Речи којима се именују реквизити/играчке за забаву у
дворишту/парку; језичке структуре и изразе - I’m riding
my bike/swimming. I’m playing with a boat. I’m skipping
rope. Come and skip with me! It’s easy. OK. Let’s go! Oh
no! Where’s my toothbrush? Oh (Polly)! Aaagh! Where’s
my book? Are you OK?; приче и песме које се односе на
тему.

9

3

6

72

24

48
163

Преглед облика и метода рада, стандарда постигнућа и начина провере постигнућа, корелација, активности ученика и наставника
Облици
рада

Методе рада

Стандарди
постигнућа

Процена и провера
постигнућа

2. Playroom safari
Сафари соба за играње

Корелација

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

КM– слушање и
понављање, играње
улога, симулација.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.15. 1.2.1.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.12. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима, тестови
слушања и
различите технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, музичка
и ликовна уметност.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.15. 1.2.1.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.12. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, свет око нас.

1. Introduction
Увод

Број и
назив
теме

Активности
ученика

Ученици уче и
увежбавају изразе и
речи који се користе
код представљања и
упознавања; слушају
и понављају дијалошке моделе, симулирају ситуације.
Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Активности
наставника
Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и самосталност у раду, креативно / критичко
мишљење; пружа
подршку; прати и
евидентира рад и
напредовање
ученика.
Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.
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KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.15. 1.2.1.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.2.
2.1.12. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.22. 1.2.1. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
2.1.2. 2.1.12. 2.1.25.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.22. 1.2.1. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
2.1.2. 2.1.12. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама.

Грађанско
васпитање, верска
настава, музичка и
драмска уметност.

Ученици слушају и
показују/понављају;
глуме кратку
драмску представу;
упоређују и
откривају сличности
и разлике у
културама.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

5. Happy Christmas!
Срећан Божић!

4. I’m hungry
Гладан/-на сам!

3. School time
Време је за школу

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

165

6. Culture: My school
Моја школа

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.3.1.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама.

Грађанско
васпитање

Ученици слушају и
показују/понављају;
глуме; упоређују и
откривају сличности
и разлике у
културама.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.14. 1.1.15.
1.1.22. 1.2.1. 1.2.3.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
2.1.2. 2.1.12. 2.1.25.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.15.
1.2.1. 1.2.4. 1.3.1.
2.1.1. 2.1.3. 2.1.12.
2.1.13.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.
Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик, математика.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

8. My house
Моја кућа

7. Happy faces
Срећна лица

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.
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КМ – слушање и
показивање/понавља
ње/глума,
симулација.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.
1.1.15. 1.2.1. 1.2.4.
1.3.1. 2.1.1. 2.1.12.
2.1.13. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама.

Грађанско
васпитање, верска
настава, музичка и
драмска уметност.

Ученици слушају и
показују/понављају,
глуме кратку
Ускршњу представу,
певају Ускршњу
песму, откривају
сличности и разлике
у културама.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

КМ – слушање и
показивање/понавља
ње/глума,
симулација.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.22. 1.2.1.
1.2.4. 1.3.1. 2.1.1.
2.1.12. 2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, музичка и
драмска уметност,
српски језик.

Ученици слушају и
показују/понављају;
глуме; упоређују и
откривају сличности
и разлике у
културама.

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.15.
1.2.1. 1.2.4. 1.3.1.
2.1.1. 2.1.3. 2.1.12.
2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.
Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

11. Summertime
Летње време

10. Culture: At home
Код куће

9. Happy Easter!
Срећан Ускрс!

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.
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12. Playtime
Време је за игру

Фронтални,
индивидуал
ни, у пару,
групни.

KM - слушање и
показивање/понавља
ње/заокруживање,
играње улога,
симулације, певање
и показивање
песмица, ТПР,
глума, пантомима,
играње улога.

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.
1.1.4. 1.1.5. 1.1.10.
1.1.11. 1.1.12. 1.1.15.
1.2.1. 1.2.4. 1.3.1.
2.1.1. 2.1.3. 2.1.12.
2.1.25.

Посматрање и
праћење, усмена
провера кроз играње
улога у паровима,
симулације у
паровима и групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања, различите
технике
формативног
оцењивања.

Грађанско
васпитање, свет око
нас, ликовна,
музичка и драмска
уметност, српски
језик.

Ученици слушају
песмице и приче,
певају, глуме,
симулирају
ситуације, играју
тимске игре,
слушају и
цртају/заокружују/
показују/спајају,
праве мини књиге и
раде мини пројекте.

Наставник
мотивише ученике
за рад; подстиче
сарадњу и
самосталност у
раду, креативно /
критичко мишљење;
пружа подршку;
прати и евидентира
рад и напредовање
ученика.

Међупредметне компетенције у оквиру горе наведених тема:
1. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција
2. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;Предузимљивост и орјентација ка предузетништву;
3. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
4. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу; Предузимљивост и орјентација ка предузетништву;
5. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
6. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
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7. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
8. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
9. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција;
10. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини;
11. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу;
12. ТЕМА: Компетенција за учење; Комуникација; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократскомдруштву, Естетичка
компетенција, Одговоран однос према околини; Одговоран однос према здрављу;
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OШ "Соња Маринковић"
(назив основне школе)

Земун
(место)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИК
за школску 2018/2019. годину
Илић Милан
(презиме и име наставника)

Наставни предмет: Верска настава
Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" од
26.08.2016. године
Разред 2, недељни фонд часова1, годишњи фонд часова36

Планови се реализују у следећим одељењима:II1,II2,II3,II4, II5
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ГОДИШЊИПЛАНРАДАЗАШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
ПРЕДМЕТ ___ВЕРСКА_НАСТАВА_______________________ РАЗРЕД ____2._____
1

Циљизадаципредмета :
________Циљ_наставе_православног_катихизиса_јесте_да_се_код_ученика_развије_свест_да
_је_Бог_заједница_личности_и_да_се_
открива_свету_преко_литургијске_заједнице_људи.Нагласак_треба_ставити_да_је_истинска_
будућност_света_и_човека_у_будућем_Царству_Божијем,_да_је_на_основу_структуре_тога_
Царства_утемељена_и_структура_Литургије.Ученици_треба_да_упознају_структуру_Литург
ије,разликујурадње_на_Литургији,уоче_да_је_Исус_Христос,иако_физички_одсутан,присута
н на_Литургији каоплоднашељубавипремаЊему.

2

Уџбеникзаученике:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________

3

Литературазареализацијупрограма:
________Свето_Писмо,Светосавско_Звонце___________________________________________
__________________________________________________________________________
Годишњифондчасова
Заобрадуградива
Задругетиповечаса

36
27
9

ПланпрегледаоПредметнинаставник
МиланИлић_

_________________________

1ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДАНАСТАВНИКА

Наставни предмет: ВЕРСКА НАСТАВАРазред: ДРУГИ
Ред. број
наставне
теме

НАСТАВНАОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
потеми

обраду

остале
типове
часова

1.

Увод

1

1

2.

Моје место у Цркви

6

5

1

3.

Литургијске службе

7

5

2

4.

Живот у Цркви – лепота празника

6

4

2

5.

Трпеза Господња

5

4

1

6.

Света Литургија – прослава Васкрсења

5

3

2

7.

Икона – прозор у вечност

6

4

2

36

27

9

Укупно
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8.3. Годишњи план рада боравка у другом разреду

Основне карактеристике продуженог боравка
Рад у продуженом боравку се одвија по завршетку наставних часова. Почиње
одласком ученика на ручак у школску трпезарију, а након тога се наставља у три етапе рада
које се готово спонтано и логички настављају једна на другу.
Боравак има многе своје специфичности, те тако као једну од њих важно је истаћи
уску повезаност рада у настави и рада у продуженом боравку. Рад у продуженом боравку
мора да испрати и додатно обогати наставне садржаје. Такође, квантитет и квалитет рада у
продуженом боравку у току једног дана зависи од квантитета, типа часа и облика рада у
настави примењених у току тог дана. Односно, рад у продуженом боравку мора сваког дана
пратити потребе деце, њихово расположење и ускладити то са наставним планом и планом
рада продуженог боравка. Те, из тог разлога је неопходна већа флексибилност плана рада
продуженог боравка у смислу измене редоследа етапа рада као и могуће измене садржаја
рада.
Глобални план рада продуженог боравка подржава циљеве и задатке сваког наставног
предмета, с тим што се могу истаћи и одређенији, њему својствени васпитно- образовни
циљеви и задаци:
− Неговање потребе за доградњом и стицањем нових знања
− Подстицање деце да користе различите изворе информација
− Проширивање основних знања, вештина, ставова и вредности из области свих
наставних предмета
− Неговање дечије маште и способности изражавања кроз речи и покрет
− Развијање способности комуникације и кооперације
− Развијање дечије иницијативе
− Унапређење изражавања и критичког гледишта
− Унапређење приступа решевању проблема и креативности
− Развијање менталних способности, формирање научног погледа на свет и свестрани
развитак личности
− Откривање и упознавање самог себе, развијање односа, стицање искуства и сазнања о
другим људима и сазнавање света развијањем начина деловања на њега.
− Опажање других, контакт са другима, прихватање другог као партнера у заједничкој
активности, размена искустава
− Развијање запажања емоција код себе и других
− Стварање осећаја групе и успостављање добре атмосфере
− Активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине
− Развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду
− Развијање радних навика
− Подстицање радозналости, подржавање стваралаштва
− Подстицање детета да активира што више чула истовремено
− Развијање способности опажања, уочавања, постављања хипотезе, вршење провере,
доказивање шта од чега зависи, како се нешто може мењати, побољшати или
елиминисати
− Развијање правилног односа према природи и окружењу
− Развијање свести о нужности склада човекових активности и природе
− Развијање хигијенских навика
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− Формирање представе о здрављу и најважнијим факторима који доприносе очувању и
унапређењу здравља
− Кроз учење засновано на искуству, преводити оно што је научено у жељени начин
понашања уз препознавање правих вредности и подстицање оптималног развоја
личности
− Пружање могућности ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и
образовања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за
формирање аутономне, комплетне, одговорне и креативне личности.

ОКВИРНИ РАСПОРЕД РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

11:35- 12:35

СЛОБОДНО ВРЕМЕИ РУЧАК

12:35- 14:00

САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА
(НАСТАВНИ ДЕО)

14:00- 15:30

УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ

15:30- 17:00

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

− Годишњи план рада продуженог боравка се темељи на школском програму за II
разред.
− Као детаљнија разрада годишњег плана рада продуженог боравка следи подела по
темама, а затим и месечни планови.
− Годишњи план рада продуженог боравка саставиле су учитељице: Сунчица
Мраковић, Јелена Левнаић и Вања Захаријев.

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Усмерене активности

Језичко стваралаштво

Наставне теме
− Самосталан рад ученика на
задате теме
− Увежбавање читања и
разумевања прочитаног
− Латиница
− Говорна култура
− Писмена култура
− Говорне вежбе
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−
−
−
−
−
−
−
−

Математичке игре

Музичко стваралаштво

Ликовне активности

Приче у сликама
Језичке игре
Реч по реч- прича
Народнo стваралаштво
Рецитовање
Волим да читам и пишем
Драма и покрет
Маштамо и пишемо

− Множење и дељење
− Геометријски облици
− Игра бројева –природни бројеви
до 100
− Мерење и мере
− Математичке мозгалице
−
−
−
−
−
−
−

Певање дечијих песама
Музичке игре
Бројалице
Слушање музике
Народне песме и игре
Песма и плес
Дете и музика, креативне
могућности музичког изражавања

− Ликовне активности ученика на
задате теме- јесењи пејзаж,
зимска идила, весници пролећа,
лето
− Дете у свету линија, боја и
облика
− Ликовне радионице- празници
− Фигуре од гипса, пластелина
− Моја нова играчка
− Прављење украсних и
употребних предмета
− Маске
− Колажи
Дечје традиционалне игре
Спортске игре
Плес
Фолклор,овладавање
елементарним народним играма
− Радост кретања, активности које
наглашавају неке од циљева
развоја покрета и кретања

−
−
−
−
Физичке активности

−
−
−
−

Мали истраживачи
Упознавање места у коме живимо
Саобраћај
Хигијена
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Култура живљења

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Занимања
Природа кроз годишња доба
Читање дечјих енциклопедија
Читање дечијих часописа
Гледање дечијих емисија („Уз
које јунаке су расли наши
родитељи?“)
Дечја енигматика
Деца су народ посебан, права и
обавезе детета
Народна традиција
Екологија
Чувари здравља
Игре које подстичу сарадњу
Игре које подстичу
концентрацију
Буди фин,бонтон
1000 зашто, 1000 зато
Школа без насиља

Програмдопунске наставе

Редн
и бр.
часа

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
15.
16.
17.
18.

Оријентациони план за допунски рад

Вежбе читања
Вежбе писања (правопис)
Вежбе читања (изражајно)
Реченице по значењу
Речи које именију бића и предмете
Речи које означавају радњу
Писање по диктату
Изражајно читање
Правописна правила
Штампана слова латинице
Читамо и пишемо штампаним словима латинице
Писана слова латинице
Читамо и пишемо писаним словима латинице
Прошлост,садашњост, будућност
Читамо и пишемо писаним словима латинице
Вежбе читања и писања латиничним писмом
Препричавање приче по избору
Писање састава на задату тему
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Редни
бр.
часа

МАТЕМАТИКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оријентациони план за допунски рад

Сабирање и одузимање до 20 – понављање
Сабирање и одузимање до 100 без преласка преко десетице
Сабирање и одузимање до 100 са преласком преко десетице
Текстуални задаци
Бројеви 1, 2, 3
Дуж, права, полуправа
Веза множења и сабирања
Множење и дељење са 2 и 4
Множење и дељење са 10 и 5
За толико већи, за толико мањи број
Множење и дељење са 3 и 6
Множење збира
Множење и дељење са 7 и 8
Множење и дељење са 9
Таблица множења
Једначине са сабирањем и одузимањем
Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи
Мерење времена
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9. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
9.1. Програм обавезних и изборних предмета са начинима и поступцима за
њихово остваривање

На основу Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разредо сновног
образовања и васпитања („Просветни гласник РС“, број.1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13
и 11/14 и 11/16) васпитања ученици трећег разреда имају следеће предмете:

Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ред. број
1.
2.

Ред. број
1.
2.
3.

Обавезни наставни
предмет
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно:

Број часова
недељно
5
2
5
2
2
1
3
20

Број часова
годишње
180
72
180
72
72
36
108
720

Изборни наставни предмет

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
2

36
72

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
2

36
72

Грађанско васпитање/
Верска настава
Чувари природе
Укупно:

Остали облици наставе
Допунска настава – српски
језик
Допунска настава –
математика
Час одељењског старешине
Укупно:

Број часова по предметима редовне, изборне, допунске наставе и осталих активности на
годишњем нивоу за сва четири одељења трећег разреда
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ПРEДМEТ
Српски jeзик
Ликoвнa културa
Музичкa културa
Прирoда и друштво
Мaтeмaтикa
Физичкo вaспитaњe
Енглески језик
Укупнo
Изборни предмет :Грађанско васпитање
Изборни предмет :Верска настава
Изборни предмет:Чувари природе
Изборни предмет :Од играчке до рачунара
Допунска настава
Додатна настава
Час одељ. зај. и одељ.старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности

3. рaзрeд
Бр. чaс. x бр. oдeљ.
укупно
180x3
540
72x3
216
36x3
108
72x3
216
180x3
540
108x3
324
72 x3
216
720 x3
2160
36 x3
36 x3
36x3
/
36 x3
/
36x3
36x3

108
108
108
/
108
/
108
108

*Истим Правилником („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и
11/14 и 11/16) ближе се одређују начини и поступци за остваривање програма.

9.2. Глобални планови за трећи разред
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Основна школа „Соња Маринковић“, Земун

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА
III РАЗРЕД

Школска 20018/2019. година
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УЏБЕНИЦИ, ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА И ОСТАЛА НАСТАВНА СРЕДСТВА
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић, У СВЕТУ РЕЧИ, Читанка за трећи разред основне
школе, Нови логос, Београд, 2014.
Јелена Срдић, ДАР РЕЧИ, граматика за трећи разред основне школе, Нови логос, Београд,
2014.
Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић, Јелена Срдић, Нови логос, Београд, 2014.
МАТЕМАТИКА:
Сенка Тахировић, Ива Иванчевић, Математика-уџбеник за трећи разред основне школе,
Нови логос, Београд, 2015.
Сенка Тахировић, Ива Иванчевић, Математика-радна свеска за трећи разред основне школе,
Нови логос, Београд, 2015.
ПРИРОДА И ДРУШТВО:
М. Мунитлак, М. Шикл-Ерски, Природа и друштво- уџбеник за трећи разред основне школе,
Нови логос, Београд, 2015.
М. Мунитлак, М. Шикл-Ерски, Природа и друштво- радна свеска за трећи разред основне
школе, Нови логос, Београд, 2015.
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
М. Ћук, З. Јевтић, С. Илић, М. Лацковић, Музичка култура- ПЕВАМ, СВИРАМ, СЛУШАМ 3
уџбеник за трећи разред основне школе, Нова школа, Београд, 2008.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Happy Street 3- уџбеник за енглески језик, The English Book
Happy Street 3- радна свеска за енглески језик, , The English Book
-

Наставни план и програм за 3. разред основне,

-

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwiR5aCUxZLdAhVlkosKHeluAY0QFjABegQICRAC&url=http%3A%2F
%2Fwww.cerez.org.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2F2-Nastavniprogram-za-treci-razred-osnovnog-obrazovanja-ivaspitanja.pdf&usg=AOvVaw28ZOGfaJMgNg9N3VtSksg2

-

Настава оријентисана на учење, Центар за демократију и помирење у југоисточној
Европи,www.cdsee.org

-

Јасмина Шефер,Приступи тематској настави, http://www.doiserbia.nb.rs/
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OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског
књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају,
доживе и оспособе се да тумаче одабрана дела, позоришна, филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
Развијање љубави према матерњем језику
Основно описмењавање по стандардима српског језика
Богаћење језика и стилског изражавања
Стицање основних појмова о именицама, глаголима и придевима
уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије;
препознавање и разумевање главних реченичних делова;
савладавање нових програмских захтева из правописа
мотивисање, подстицање и усмеравање на читање лектире;
увежбавање читања наглас, усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;
уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;
симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;
овладавање основним облицима језичког изражавање и даља усавршавања и њихове
језичке културе;
систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору
и писању.

Ред. број
наст.
теме
1.
2.
3.

Број часова
обраде

НАСТАВНА ТЕМА
Језик
Језичка култура
Књижевност
УКУПНО:

Граматика
Правопис
Укупно:
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА:

Број часова
обраде
17
18
35

Усмено изражавање
Писмено изражавање
Усмено и писмено изражавање
Укупно

Број часова
обраде
9
10
3
22

Други
типови
часова

35
25
47
107

Други типови
часова
21
11
32
Други типови
часова
12
14
1
27

32
24
17
73

Укупан
број
часова
67
49
64
180

Укупан број
часова
38
29
67
Укупан број
часова
21
24
4
49
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КЊИЖЕВНОСТ:
Број часова обраде
Лирика
Епика
Драма
Попул.инф. текстови
Лектира
Остало
Укупно :

19
17
3
2
5
1
47

Други типови
часова
4
5
1
5
2
17

Укупан број
часова
23
22
4
2
10
3
64

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
Циљеви наставе математике су да:
- ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву;
- да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког
образовања;
- да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет
и свестраном развитку личности ученика.
Задаци наставе математике :
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и
законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу,
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене
математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за
успешно настављање образовања и укључивање у рад,
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апстрактног мишљења,
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку
радозналост у посматрању и изучавању природних појава,
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе
радном и политехничком васпитању и образовању,
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост,
упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад,
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода
допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика,
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност
изражавања у писменом и усменом облику,
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- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима,
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним
бројевима, као и основне законе тих операција,
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне
односе,
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.

Оперативни задаци
Ученици треба да:
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000,
- упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу
њих,
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000,
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање,
- упознају зависност резултата од компонената операције,
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције,
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција,
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова,
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000,
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10,
- успешно решавају текстуалне задатке,
- формирају представе о правој и полуправој,
уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао,
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу
(помоћу лењира, троугаоника и шестара),
- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања),
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла,
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година,
век).
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Редни бр.
наст. теме

НАСТАВНА ТЕМА

1.
2.

Блок бројева до хиљаду
Мерење и мере
Геометријске фигуре и
њихови међусобни
односи
Укупно:

3.

54
5

Други
типови
часова
77
10

15

19

34

74

106

180

Број часова
обраде

Укупан
број
часова
131
15

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО
Циљ наставе предмета природа и друштво је деца упозбају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.
Задаци наставе природе и друштва су:
- формирање елементарних научних појмова из природних и
друштвених наука;
- овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама
учење;
- подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама,
процесима и ситуацијама у окружењу и у складу са њиховим когнитивно-развојним
способностима;
- подстицање и развијање истраживачких активности деце ;
- подстицање и уочавање узрочно-последичних веза, појава и процеса , на основу
различитих параметара;
- описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом
окружењу;
- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање
једноставних проблем ситуација;
- развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских
вредности за критеријум понашања према другима;

Редни бр.
наст. теме

НАСТАВНА ТЕМА

Број часова
обраде

Други типови
часова

Укупан број
часова

1.

Мој крај

4

3

7

2.

Оријентација у простору

4

1

5

3.

Прошлост мог краја

6

3

9

4.

Веза живе и неживе природе

4

2

6
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5.

Нежива природа

8

3

11

6.

Животна станишта и животне
заједнице

6

5

11

7.

Материјали и њихова употреба

5

3

8

8.

Кретање

2

2

4

9.

Људска делатност

6

5

11

45

27

72

УКУПНО:

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставно-образовног рада ликовне културе јесте да се подстиче и развија
учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци наставе ликовне културе су да ученици стекну искуства о:
- oплемењивању животног и радног простора,
-

контрасту облика, карактеру облика,

-

коришћењу материјала за рад,

-

визуелним знаковима,

-

опажањима облика у кретању, компоновању,рекомпоновању,

-

дејству светлости на карактер облика;

–

развију навику лепог писања;

–

развију осетљивост за лепо писање;

–

развијање памћења и повезивање опажених информација што чини основу за увођење
у визуелно мишљење;

–

развијање сензибилитета за лепо;

–

стварање интересовања и потребе за посете изложбама, галеријама, музејима;

–

развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности.
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-

схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и
стваралачке имагинације;

-

опажају,сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације;

-

стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора,

-

контрасту облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима
облика у кретању, компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер
облика;

-

развију навику лепог понашања;

-

развију осетљивост за лепо писање (ћириличних и латиничних палеографија).

Редни
бр.
наст.
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАСТАВНА ТЕМА
Коришћење разних материјала за компоновање
Композиција и покрет у композицији
Орнаментика
Простор (повезивање разних облика у целину)
Одабирање случајно добијених ликовних
односа по личном избору ученика
Плакат, билборд и реклама
Ликовне поруке као могућност споразумевања
Укупно:

Број
часова
обраде

Други
типови
часова

8
14
6
8

2
4
4
6

Уку
пан
број
часова
10
18
10
14

4

2

6

4
4
48

2
4
24

6
8
72

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

-

-

Циљ наставе музичке културе је:
развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
оспособљавање за разумевање могућнопсти музичког изражавања;
развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и
културе свог и других народа
Задаци наставе музичке културе су да ученици:
певају песме по слуху;
слушају вредна дела уметничке и народне музике;
изводе дечије, народне и уметничке музичке игре.

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Резултати :
•

Певање песама по слуху и са нотног текста уз стално подстицање ученика на што
изражајније певање научених песама
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•

Усвајање музичког речника у вези са певањем и свирањем (пиано,форте, мецо форте)

•

Усвајање музичког писма (линијски систем, виолински кључ, трајање тонова и
одговарајуће паузе)

•

Свирање и певање модела

•

Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички
инструменти) и навикавање ученика на пажљиво слушање музике

•

Развијање маште и креативности у стваралаштву и стално подстицање ученика за
обликовање ритма и мелодије на дечјим инструментима.

Критеријум :
70 % ученика ће потпуно савладати планирано градиво и бити оспособљено за правилно
музичко изражавање (певање и свирање), певање и извођење музичких игара, певање модела
као припрему за музичку писменост, свирање модела, као и бројалица на ритмичким дечјим
инструментима
30 % ученика ће делимично научити да певају песме по слуху, моделе и бројалице на дечјим
ритмичким инструментима.

Поступци и инструменти оцењивања:
•

посматрање ( музичке игре, oпште ангажовање и рад ученика)

•

испитивање (јавни наступ)

Време евалуације
Континуирано током школске године пратити опште ангажовање и рад ученика.
Ред.бр.

Наставна тема

наставне
теме

Број часова

Број

обраде

утврђив. системат. провере

часова
по теми

-

14

2

13

1.

РАЗВИЈАЊЕ СЛУХА И
ОСЕЋАЈА ЗА РИТАМ

9

3

2.

ОСНОВИ МУЗИЧКЕ
ПИСМЕНОСТИ

9

2

3.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

1

2

1

-

4

4.

МУЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ
И СТВАРАЛАШТВО

2

2

1

-

5

Укупно

4 теме

21

9

4

2

36

2
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематскиммоторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању ипримени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима условима.
Задаци наставе физичког васпитања су:
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- развијање координација, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања и различитим
условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
- упознавање са кретним могућ. и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставке за правилно држање тела, јачање здравља и развијање
хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања “моторичко
описмењавање”;
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.

Ред. број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАСТАВНА ТЕМА
Ходање и трчање
Скакање и прескакање
Бацање и хватање
Дизање и ношење
Вучење и гурање
Вишење и пењање
Вежбе на тлу
Вежбе равнотеже
Вежбе реквизитима
Ритмичке вежбе и народни плесови
Игре
Укупно:

Укупан број
часова
15
18
11
5
4
4
7
2
8
11
23
108
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ наставног програма јесте:да ученик усвоји сазнање о себи и другима.Подстиче
развој личности и социјалног сазнања код ученика.Овај предмет треба да пружи могућности
ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и образовања и да изграде
сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне,
комплетне,одговорне и креативне личности,одговорне за договор и сарадњу која поштује
себе и друге.

Редни бр.
наст. теме
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

НАСТАВНА ТЕМА
Подстицање групног рада, договарања са вршњацима и
одраслима
Подстицање развоја самосвести самопоштовања и уважавања
других
Оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена
осећања и потребе, и њихову међусобну повезаност и да
штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава
друге
Развијање комуникативне способности, невербалне и
вербалне комуникације, вештина ненасилне комуникације
Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне
комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању
Оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено
окружење и сопствено место у њему,и да активно допринесе
развоју школе по мери детета
Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права
и да буду способни да активно учествују у њиховом
остваривању
Развијање и неговање основних људских вредности
Евалуација
Укупно:

Број
часова
2
3

7

4
4
4

6
4
2
36

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљеви и задаци:
- знати појам животне средине и њене елементе;
- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини;
- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
- развијање одговорног односа према себи и животној средини;
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елеменета логичног и критичког мишљења.
-Разумети појаве везане за животну средину.
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-Препознати начине на које човек утиче на животну средину –квалитет ваздуха, воде,
земљишта, хране, биљни и животињски свет.
-Уочавати кроз изведене огледе узрочно-последичне везе у животној средини
-Стећи навике одговорног односа према животињама.
-Развијати радозналост и способност за активно упознавање и чување животне средине

Редни бр.
наст.теме
1.
2.
3.
4.

Број
часова
3
5
12
16
36

НАСТАВНА ТЕМА
Животна средина
Природне појаве и промене у животној средини
Загађивање животне средине
Заштита животне средине и заштита здравља
Укупно:

Интердисциплинарни приступ настави
Интердисциплинарни приступ настави подразумева повезивање садржаја различитих
дисциплина (предмета) у логичке целине организоване око једног проблема или теме у
оквиру које су знања различитих дисциплина у функцији вишестраног расветљавања
проблема или теме која се истражује.
Уследећојтабелиприказанјеједанодначинаинтердисциплинарногповезивањасадржаја.
Целине

ликовна
култура

српски
језик

Визуелне
поруке

плакат,
реклама

обавештење, графичка
метода
позоришна решавања
сцена;
задатака

карактеристике мапе ума
грађе бића

Композиција композиција
линија

математика природа
и
друштво

математичко
дрво,
магични
квадрати

композиција односи међу
текста
линијама

музичк
а
култура

физичко
васпитањ
е

десавања у
природи,
време

плес

поруке
телом

униформе
различитих
професија

народне
ношње

спртске игре

грађење
ноте, нотни састав на тлу
материјалима сиситем
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ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ
ОПШТИ ЦИЉЕВИ:
•

Повезивање садржаја различитих дисциплина (предмета) у логичке целине
организоване око једног проблема или теме;

•

Увођење ученика у интегративне процесе;

•

Примена знања у пракси која надилази дисциплине и сведочи о усвојености знања;

•

Сагледавање појмова и садржаја градива у целини;

•

Подстицање флексибилности мишљења, односно тражење нових путева приликом
решавања проблема;

•

Неговање блискости с природним сазнавањем кроз игру.

Теме
I
II
III
IV
V
VI
VII

РАЗИГРАНА ПРИРОДА
СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
ШТО СНАГА НЕ МОЖЕ, ПАМЕТ УЧИНИ
ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПО ТЕМАМА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПО ТЕМАМА
I ТЕМА: РАЗИГРАНА ПРИРОДА
- Упознавање ученика са рељефом завичаја и начином живота људи у околини;
- Увођење ученика у посматрање и тумачење природе;
- Упућивање ученика на:
- неговање другарства и прихватање различитости,
- Подсећање на права, обавезе и поштовање правила.
- Упућивање ученика на правилно и лепо писање;
- Проширивање знања о понашању у школи и на улици;
II ТЕМА: СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
- Упућивање ученика на:
- изражајно читање,
- заузимање критичког става према поступцима ликова у причама,
- успешно решавање задатака;
- Упућивање ученика на:
-доношење закључака на основу: промена у природи, искуства,
посматрања,доживљавања, решавања задатака,читања текстова,
- Развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу
-Упућивање ученика на проучавање прошлости свог места, као и на поштовање
знаменитих личности
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III ТЕМА: ШТО СНАГА НЕ МОЖЕ, ПАМЕТ УЧИНИ
-Упознавање различитих животних заједница, као и односа који владају међу
живим бићима у њима
-Уочавање промена у природи на основу посматрања и истраживања о утицају
човека на животне заједнице
-Упућивање ученика на тимски рад, сарадњу и самостално закључивање;
- Даљи рад на правилном писању и примени граматичких садржаја;
-Уочавање и процењивање односа и поступака ликова у причама и стварном
животу,
- Подстицање и развијање истраживачких активности ученика.
- Даљи рад на доживљавању и разумевању књижевних текстова
IV ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
-Васпитавање ученика у духу правих духовних и моралних вредности, као што су:
љубав, поштовање, разумевање, солидарност, подршка
-Даљи рад на истицању значаја породице и свих ближњих који учествују у
одрастању деце
- Решавање проблемских ситуација;
- Правилно процењивање свог рада и рада других
-Упућивање ученика на изражајно читање
-Даљи рад на развијању здравља и здравих животних навика
V ТЕМА: ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
- Упућивање ученика на правилно и лепо писање;
- Упућивање ученика на:
- уочавање и разумевање различитих врста кретања,
- Самостално доношење закључака;
-Разумевање природних законитости кроз различите врсте импровизације и
стваралаштва
- Упућивање ученика на самостално доношење закључака на основу различитих
задатака и огледа
- Истраживачки рад;
- Даљи рад на проширивању кретних искустава и развоју моторичких способности
- Даљи рад на стицању знања о саобраћају и свести о себи као активном учеснику у
саобраћају
VI ТЕМА : КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
-Уочавање контраста у природи и стварање личног ликовног доживљаја
-Даљи рад на развијању речника, као и тумачењу богатства књижевног израза
- Подстицање ученика на маштање и развијање ликовног и литерарног израза
-Развијањекритичког ставапремалику из књижевног дела, филма, представе, итд.
VII ТЕМА : СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
- Проширивање знања о животу људи на селу и у граду
- Развијање поштовања и толеранције међу децом и људима, уз поштовање дечјих
права и људских права
- Развијање правилног односа према животној средини
--Васпитавање ученика у духу правих духовних и моралних вредности,народне
традиције
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Орјентациони планови рада за III
разред
ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
Недељ
е

Редн
и
број
часа

Тип часа
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:
СРПСКИ ЈЕЗИК
СЕПТЕМБАР
1. Тема: Разиграна природа
УИ: Поново у школи
1.
2.

1.

Говорна
вежба

П: Говорим и пишем: слова и гласови
Ортографске вежбе: преписивање текста са
ћирилице на латиницу. Увежбавање читког и
уредног рукописа, уз примену правописних
правила.

обнављање

Иницијални тест

утврђивање

УИ: Азбука и абецеда – изговор напамет Правилно
изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х

обнављање

3.
4.

5.

УИ,ПИ: Описивање природе
Колективна и самостална посматрања природе
(шетња, излети, посете, документарни филмови) на
основу којих се увежбава описивање уочљивих и
занимљивих појединости које су међусобно
повезане. Увежбавање планског приступа
уописивању (заједнички и индивидуални
планови/подсетници за описивање)

обрада

К: Душан Костић, Септембар

обрада

П: Писање сугласника Ј

обрада

К: Григор Витез, Какве је боје поток

обрада

6.
7.
2.
8.
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9.
10.
11.

3.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
4.

18.
19.
20.

Г: Диктат

обнављање

К: Народна приповетка Сунце и ветар

обрада

ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Јесен је
стигла у мој крај. Самостално бирање мотива и
издвајање детаља који
ученика посебно заокупљају и подстичу на
описивање.
К: Десанка Максимовић, Вожња

утврђивање

К: Брзалице, разбрајлице
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног
изговора речи, исказа, реченица, слушање
звучних записа, снимање читања, анализа
снимка и одговарајуће вредновање. Загонетање и
одгонетање.
Ч,Р: Питалице, загонетке лаке за ђаке трећаке
П: Писање наслова књига, часописа и новина
К: Избор из књига и часописа за децу
Александар Чотрић, Дечја посла (избор)
Г: Азбука и абецеда, писање сугласника ј, Диктат
са допуњавањем
Г: Именице
Г: Властите и заједничке именице
УИ: Казивање напамет научених лирских песама
обрађених у септембру

обнављање

обрада

утврђивање
обрада
обрада
утврђивање
обрада
обрада
утврђивање

ОКТОБАР
21.

5.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

6.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

УИ: Говорна вежба: Игре речима
Причање по задатим речима. Настављање приче
подстакнуто датим почетком.
2. Тема: Све што расте хтело би да расте
П: Писање назива улица
К: Максим Горки, Врапчић
К: Максим Горки, Врапчић
Г: Род и број именица
Г: Властите и заједничке именице, род и број
именица
П: Употреба великог слова у писању вишечланих
географских имена
К: Душан Радовић, А зашто он вежба
Изражајно читање драмског текста по улогама.
Сценско приказивање драмског текста.
К: Душан Радовић, А зашто он вежба
П: Употреба великог слова у писању имена народа

обнављање

П: Писање имена празника
П:Контролни диктат
Провера тачности запамћивања и усвојености

обрада
ПРОВЕРА

обнављање
обрада
утврђивање
обрада
обнављање
обнављање
обрада
утврђивање
утврђивање
обрада
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7.

34.

35.

8.

9.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

правописних правила.
УИ,ПИ: Прича у сликама
Причање према слици са целовитим догађајем по
заједничком и самостално сачињеном плану.
УИ: Причање о доживљајима и догађајима,
стварним и измишљеним (нарочито у функцији
стварања погодне атмосфере за читање и тумачење
текста)
К: Јованка Јоргачевић, Никад два добра
К: Јованка Јоргачевић, Никад два добра
Ч,Р: Драматизација текста Никад два добра
ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Да знате
шта ми се догодило
Г: Глаголи: радња, стање, збивање
К: Бранко Миљковић, Песма о цвету
Г: Глаголи: разликовање облика којима се означава
садашњост, прошлост и будућност
Г: Разликовање лица и броја глагола

обрада

обнављање

обрада
утврђивање
утврђивање
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обрада

НОВЕМБАР

9.

44.

45.
46.
47.

10.
48.

11.

12.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

3.Тема: Што снага може памет чини
Г: Синтаксичке вежбе: Интонационо подешавање
гласа у изговору појединих реченица (обавештајне,
упитне, узвичне и заповедне) или неких њихових
делова (реченични акценат).
К: Бранислав Црнчевић, Љутито мече
К: Потврдни и одрични облик глагола
УИ: Ортоепске вежбе: увежбавање правилног
изговора речи, исказа, реченица, пословица,
краћих текстова; изражајно рецитовање лирских
песама обрађених у октобру; слушање звучних
записа, снимање читања, анализа снимка и
одговарајуће вредновање.
Г: Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање
облика којима се означава садашњост, прошлост и
будућност. Разликовање лица и броја глагола.
Потврдни и одрични облик глагола
К: Народна басна, Вук и јагње
Г: Провера знања: именице и глаголи
К: Езоп, Корњача и зец
К: Басне по избору(Рода и лисица, Цврчак и мрави)
Г: Придеви
Г: Описни и присвојни придеви
К: Народна приповетка Свијету се не може угодити
Г: Род и број придева
Г: Придеви: описни и присвојни придеви; род и
број придева
УИ, ПИ: Описивање: спољашња обележја особе

обнављање

обрада
обрада
обнављање

обнављање

обрада
утврђивање
Обрада
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обрада
обнављање
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59.
60.
61.
13.
62.
63.

која се описује (физички портрет), њене основне
карактерне црте (духовни профил) и понашање у
конкретним животним околностима (поступци,
реакције, говор).
П: Писање речи НЕ уз именице, глаголе и придеве
4.Тема: Оловка пише срцем
ПИ: Припрема за писмени задатак: опис особе
ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Мени драга
особа
ПИ: Први школски писмени задатак
Ч, Р:Енциклопедија дечјих игара (избор)

обнављање

обрада
обнављање
утврђивање
ПРОВЕРА
обрада

ДЕЦЕМБАР
64.

УИ,ПИ: Креативне игре (укрштенице, осмосмерке,
игре асоцијација, ребуси)

65.

ПИ: Исправка првог писменог задатка

66.

ПИ: Исправка првог писменог задатка

Обнављање

обнављање

14.

67.
68.
69.
70.
15.

16.

17.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

3.Тема: Што снага може памет чини
К: Народна песма, Марко Краљевић и бег
Костадин
К: Народна песма, Марко Краљевић и бег
Костадин
Г: Речи које означавају време, место и начин
вршења радње
Г: Речи које означавају време, место и начин
вршења радње
К: Арапска народна приповетка, Лав и човек
К: Арапска народна приповетка, Лав и човек
1.Тема разиграна природа
П: Писање бројева словима
П: Писање бројева словима
К: Душан Васиљев, Зима
П: Писање датума
К: Војислав Илић, Први снег
УИ: Разумем шта читам
Г,П: Обнављање градива из граматике и правописа
Г,П: Провера знања (именице, глаголи, придеви,
речи које означавају време, место и начин вршења
радње)
4.Тема: Оловка пише срцем
П: Писање писма, разгледнице и честитке
ПИ: Моја новогодишња разгледница, честитка и
писмо
Г,П: Реченица: појам реченице; врсте реченица по

обнављање

обрада
утврђивање
обрада
обнављање
обрада
утврђивање
обрада
обнављање
обрада
обрада
обрада
обнављање
обнављање
ПРОВЕРА

обрада
утврђивање
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18.

84.

значењу: обавештајне, упитне. Интерпункцијски
знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и
заповедних реченица.

обнављање

П: Писање речи ЛИ

обнављање

ЈАНУАР
85.
86.
19.
87.

20.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

21.

94.
95.
96.
97.
98.

22.

99.
100.
101.

УИ: Изражајно рецитовање напамет научених
лирских песама у првом полугодишту
УИ: Говорна вежба: Искрено о себи
Извештавање – сажето информисање о себи
(кратка аутобиографија).
Г,П: Реченица: појам реченице; врсте реченица по
значењу: узвичне и заповедне. Интерпункцијски
знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и
заповедних реченица.
Г: Управни говор
Г: Управни говор
УИ: Истицање речи у реченици
К: Милован Данојлић, Љубавна песма

утврђивање

Г: Реченице према облику: потврдни и одрични
облик реченице
Г: Реченице према облику: потврдни и одрични
облик реченице
К: Обичајне лирске народне песме (избор)
ПИ: Аутодиктат једне од напамет научених песама
у првом полугодишту
К: Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
К: Пјер Грипари, Заљубљене ципеле
УИ: Читање и анализа домаћег задатка: Заљубљене
рукавице
3.Тема: Што снага може памет чини

обрада

К: Народна прича Свети Сава и сељак без среће
К: Народна прича Свети Сава и сељак без среће
УИ: Увежбавање подешавања реда речи према
комуникативним потребама у контексту.
Интонација реченице: тон и јачина гласа у
изговарању реченице; истицање речи у реченици
(реченични акценат);интонационо подешавање
гласа у изговарању обавештајне, упитне, узвичне и
заповедне реченице; изговарање потврдног и
одричног облика реченице; значај брзине и паузе у
говору.

обрада
утврђивање

обнављање

утврђивање

обрада
обрада
обрада
обрада

обнављање
обрада
утврђивање
обрада
утврђивање
утврђивање

обнављање
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ФЕБРУАР

6.Тема:Ко хоће да доживи чудо
102.
23.

103.
104.
105.

24.

106.
107.
108.
109.
110.

ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Доживљај
са зимског распуста
Г: Субјекат и предикат
Г: Утврђивање главних делова реченице (предикат,
субјекат)
П: Скраћенице. Скраћенице за мере (корелација са
наставом математике)
К: Оскар Вајлд, Себични џин
К: Оскар Вајлд, Себични џин
П: Скраћенице
П: Правописна провера знања
Г: Покажи шта знаш – реченице према значењу,
реченице према облику, субјекат, предикат

утврђивање
обнављање
утврђивање
обрада
обрада
утврђивање
обнављање
Провера
знања
обнављање

МАРТ
4.Тема: Оловка пише срцем
24.

111.
112.
113.

25.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

26.

121.
122.
123.
27.

28.

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

К: Гроздана Олујић, Стакларева љубав
К:Гроздана Олујић, Стакларева љубав
УИ: Изражајно читање обрађених прозних
текстова
К: Народна песма Двије сеје брата не имале
К: Песме o мајци
К: Народне успаванке
К: Драган Лукић, Шта је отац
Г:Грађење речи
Г: Грађење речи
П: Провера знања: реченице према значењу и
облику, субјекат, предикат
К: Мирослав Антић, Шта је највеће
Г: Субјекат и предикат
Г. Управни говор
6.Тема: Ко хоће да доживи чудо
Г: Речи умањеног и увећаног значења
Г: Речи умањеног и увећаног значења
К: Александар Поповић, Лед се топи
К: Александар Поповић, Лед се топи
К: Драматизација текста Лед се топи
К: Сун Ју Ђин, Свитац тражи пријатеље
К: Сун Ју Ђин, Свитац тражи пријатеље
5.Тема: Дај ми крила један круг

обрада
утврђивање
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обрада
обрада
обнављање
Провера
знања
обрада
обнављање
утврђивање
Обрада
обнављање
обрада
утврђивање
утврђивање
обрада
утврђивање
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131.

Г: Речи истог или сличног значења

обрада

АПРИЛ
132.
133.
29.

134.
135.
136.

30.

31.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

32.
148.

149.
150.

Г: Речи истог или сличног значења
К: Стојанка Грозденов Давидовић, Прича о доброј
роди
ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Прича о
доброј роди из угла жабе, роде и лептира
Г,П: Тест из граматике и правописа
УИ: Препричавање краћих и једноставнијих
текстова из читанке, цртаних филмова,
позоришних представа
К: Бранко Радичевић, Циц
УИ: Говорна вежба: Неочекиван сан
Г: Речи супротног значења
К: Душан Радовић, Замислите
К: Душан Радовић, Песме (избор)
К: Душан Радовић, Песме (избор)
Изражајно казивање стихова из поезије Душана
Радовића (избор)
Г: Речи које се исто пишу, а различито значе
К: Народна бајка Чардак ни на небу ни на земљи
К: Народна бајка Чардак ни на небу ни на земљи
УИ: Препричавање бајке по избору, прављење
плана текста – детаљно (опширно), по заједничком
и индивидуалном плану; сажето препричавање по
заједничком и самостално сачињеном плану за
препричавање.
ПИ: Читање и анализа састава: Моја бајка
6.Тема: Ко хоће да доживи чудо
К: Народна песма Женидба врапца Подунавца
Г: Основно и пренесено значење речи

обнављање
обрада
Писмено
изражавање
Провера
знања
Усмено
изражавање
обрада
обнављање
обрада
обрада
обрада
обрада
утврђивање
обрада
обрада
утврђивање
обрада

утврђивање

обрада
обрада

МАЈ
151.
152.
153.
33.

154.
155.

К: Десанка Максимовић, Прича о раку кројачу
К: Десанка Максимовић, Прича о раку кројачу
Г: Лексичке и семантичке вежбе: основно и
пренесено/фигуративно значење речи, грађење
речи – формирање породица речи; изналажење
синонима и антонима, уочавање семантичке
функције акцента; некњижевне речи и њихова
замена језичким стандардом.
К: Стеван Раичковић, Бајка о белом коњу
К: Стеван Раичковић, Бајка о белом коњу

обрада
утврђивање
обнављање

обрада
утврђивање
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34.

156.
157.
158.
159.

160.

161.
162.
35.

163.
164.

165.
166.
167.
36.

168.

169.
170.

Г: Стилска фигура: поређење
К: Браћа Грим, Пчелиња матица
К: Браћа Грим, Бременски музиканти
Г: Синтаксичке и стилске вежбе: допуњавање
исказа различитим могућностима у складу са
понуђеном говорном ситуацијом, проширивање
реченице уношењем личног тона, сажимање
реченице ради појачања њене информативне моћи
и др.
Г: Провера знања – речи истог или сличног
значења; речи супротног значења; речи које
се исто пишу, а различито значе; основно и
пренесено значење
К: Бранко Ћопић, Мачак отишао у хајдуке
УИ: Изражајно читање приповетке Мачак отишао
у хајдуке
К: Бранко В. Радичевић, Самоћа
УИ: Прича из читанке по избору: народна
приповетка (Јао, жено, изједе ме вук, Изокренута
прича Б. Ћопића, Андерсоново Царево ново одело
К: А. Линдгрен, Пипи Дуга Чарапа
ПИ: Припрема за други писмени задатак
ПИ: Други школски писмени задатак
ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: Портрет
књижевног јунака који је оставио посебан утисак
на мене
ПИ:Исправка другог писменог задатка
ПИ:Исправка другог писменог задатка

обрада
обрада
обрада
обнављање

Провера
знања

обрада
утврђивање
обрада
обрада
обрада
обнављање
Провера
знања
утврђивање

обнављање
обнављање

ЈУН
171.
172.

К: Јован Јовановић Змај, Пролећница
К: Добрица Ерић, Славуј и сунце
7.Тема: Сваком је свој дом најмилији

обрада
обрада

173.

ПИ: Читање и анализа домаћег задатка: У сусрет
лету – састав
Усвајање основних елемената приступа
описивању – стварање заједничког и
индивидуалног плана описа
УИ: Изражајно читање лирских песама из читанке:
Ко хоће да доживи чудо Д. Максимовић, Брат М.
Антића, Свакога дана Д. Лукића
К: Љубивоје Ршумовић, Домовина се брани
лепотом
УИ: Гледање дугометражног цртаног филма
Слушање и вредновање/критичко процењивање
говора/разговора у емисијама за децу на радију и
телевизији

утврђивање

37.
174.

175.
176.

утврђивање

обрада
обрада
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38.

177.
178.
179.
180.

Редни
број
наст.
теме
I
II
III
IV
V
VI
VII

К: Покажи шта знаш из књижевности
УИ: Изражајно рецитовање песама научених у
трећем разреду
Г,П: Систематизација градива из граматике и
правописа
УИ: Говорна вежба: Како желим да проведем
распуст

утврђивање
утврђивање
утврђивање
обнављање

Наставна тема

Број часова
обраде

Други
типови
часова

Укупан
број часова

РАЗИГРАНА ПРИРОДА
СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ
ДА РАСТЕ
ШТО СНАГА НЕ МОЖЕ,
ПАМЕТ УЧИНИ
ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН
КРУГ
КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ
ЧУДО
СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ
НАЈМИЛИЈИ
УКУПНО:

10
10

12
11

22
21

22

21

43

20
11

27
6

47
17

11

10

21

1

8

9

85

95

180

ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА

Недеља Редни
број
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
часа
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА
СЕПТЕМБАР
ТЕМА: Оловка пише срцем
1.
1.
Сабирање и одузимање до сто
2.
Множење и дељење до сто
3.
Сабирање,одузимање, множење и дељење до 100
4.
Иницијални тест
5.
Текстуални задаци
6.
Упознавање са уџбеником за трећи разред
2.
7.
Стотине прве хиљаде (читање и писање)

Тип
часа

понављање
понављање
понављање
утврђивање
утврђивање
обрада
обрада
201

3.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

4.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Стотине прве хиљаде (читање и писање)
Десетице прве хиљаде (читање и писање)
Десетице прве хиљаде (читање и писање)
Бројеви прве хиљаде
Бројеви прве хиљаде
Месна вредност цифре у бројевима до 1000. Писање
троцифрених бројева у облику
a • 100 + b • 10 + c • 1
Месна вредност цифре у бројевима до 1000. Писање
троцифрених бројева у облику
a • 100 + b • 10 + c • 1
Упоређивање бројева до хиљаду
Упоређивање бројева до хиљаду
Бројеви до хиљаду
ТЕМА Разиграна природа
Сабирање и одузимање стотина
Сабирање и одузимање стотина
Сабирање и одузимање стотина и десетица

утврђивање
О
У
О
У
О

У

О
У
ПРОВЕРА
О
У
О

ОКТОБАР
5.

21.
22.
23.
24.
25.

6.

26.
27.
28.
29.
30.

7.

31.
32.
33.
34.
35.

8.

36.
37.
38.

Сабирање и одузимање стотина и десетица
Замена места и здруживање сабирака
Замена места и здруживање сабирака
Сабирање и одузимање стотина и десетица
Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
(300 + 6; 235 + 4)
Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
(300 + 6; 235 + 4)
Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
(193 + 7; 385 + 7)
Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
(193 + 7; 385 + 7)
Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
Одузимање једноцифреног од троцифреног броја
(428 – 6; 363 – 6)
Одузимање једноцифреног од троцифреног броја
(428 – 6; 363 – 6)
. Одузимање једноцифреног од троцифреног броја
(300 – 6; 280 – 4)
. Одузимање једноцифреног од троцифреног броја
(300 – 6; 280 – 4)
Одузимање једноцифреног од троцифреног броја
Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
(200+25; 113+30; 345+23)
Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
(200+25; 113+30; 345+23)
Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
(437+46; 165+38)
Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
(437+46; 165+38)

У
О
У
В
О
У
О
У
У
О
У
О
У
У
О
У
О
У
202

39.
40.
9.

41.
42.
43.

Сабирање троцифреног и двоцифреног броја
Одузимање десетица од троцифреног броја
(261 –20; 420 –70)
Одузимање десетица од троцифреног броја
(261 –20; 420 –70)
Одузимање двоцифреног од троцифреног броја
(451 – 23; 224 – 36)
Одузимање двоцифреног од троцифреног броја
(451 – 23; 224 – 36)

У
О
У
О
У

НОВЕМБАР
Одузимање двоцифреног од троцифреног броја
Сабирање троцифрених бројева (154 + 232;
154 + 237; 154 + 257)
46.
Сабирање троцифрених бројева (154 + 232;
154 + 237; 154 + 257)
47.
Одузимање троцифрених бројева
(586–234; 586–238; 586–299)
48.
Одузимање троцифрених бројева
(586–234; 586–238; 586–299)
49.
Сабирање и одузимање троцифрених бројева
50.
Сабирање и одузимање троцифрених бројева
51.
Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира
52.
Зависност збира од промене сабирака. Сталност збира
53.
Зависност разлике од промене умањеника и
умањиоца. Сталност разлике
54.
Зависност разлике од промене умањеника и
умањиоца. Сталност разлике
55.
Зависност и сталност збира и разлике
56.
Веза сабирања и одузимања
ТЕМА: Сваком је свој дом најмилији
57.
Једначине с непознатим сабирком
58.
Једначине с непознатим сабирком
59.
Једначине с непознатим умањеником и умањиоцем
60.
Једначине с непознатим умањеником и умањиоцем
61.
Једначине
62.
Једначине
63.
Неједначине. Одређивање скупа решења неједначине
44.
45.

10.

11.

12.

13.

вежбање
О
У
О
У
вежбање
ПРОВЕРА
О
У
О
У
вежбање
О
О
У
О
У
У
У
О

ДЕЦЕМБАР
14.

15.

64.
65.
66.

67.
68.
69.

Неједначине. Одређивање скупа решења неједначине
Једначине и неједначине
Зависност и сталност збира и разлике. Једначине и
неједначине
ТЕМА: Ко хоће да доживи чудо
Римске цифре
Писање бројева римским цифрама
Писање бројева римским цифрама

У
вежбање
ПРОВЕРА

О
О
У
203

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Писање бројева римским цифрама
Римске цифре
Тема ; Дај ми крила један круг
Паралелне праве. Цртање паралелних правих
Паралелне праве. Цртање паралелних правих
Нормалне праве. Цртање нормалних правих
Нормалне праве. Цртање нормалних правих
Цртање паралелних нормалних правих
Углови. Обележавање углова
Углови. Обележавање углова
Врсте углова. Цртање углова

80.

Врсте углова. Цртање углова

81..

Круг и кружница. Цртање круга и кружнице

82..

Круг и кружница. Цртање круга и кружнице

83.

Праве, углови, круг и кружница

84.

Праве, углови, круг и кружница

70.
71.

16.

17.

18.

У
ПРОВЕРА
О
У
О
У
У
О
У
О
У
О
У
вежбање
ПРОВЕРА

ЈАНУАР
ТЕМА:Све што расте хтело би да расте
19.
85.
Множење и дељење до сто
86..
Множење и дељење бројевима 10 и 100
87.
Множење и дељење бројевима 10 и 100
20.

21.

22.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Замена места и здруживање чинилаца
Замена места и здруживање чинилаца
Множење десетица и стотина једноцифреним бројем
Множење десетица и стотина једноцифреним бројем
Множење збира једноцифреним бројем
Множење разлике једноцифреним бројем
Множење збира и разлике једноцифреним бројем
Множење збира и разлике једноцифреним бројем
Множење збира и разлике једноцифреним бројем
Полугодишња провера знања
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (23 • 3; 201 • 4)
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (23 • 3; 201 • 4)
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (14 • 3; 216 • 3)
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (14 • 3; 216 • 3)

Понављање
О
У
О
У
О
У
О
О
У
У
У
ПРОВЕРА
О
У
О
У

ФЕБРУАР
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23.

102.
103.
104.
105.

24.

106.
107.
108.
109.
110.

Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (45 • 3; 143 • 6)
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем (45 • 3; 143 • 6)
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем
Усмено и писмено множење броја једноцифреним
бројем
Зависност производа од промене чинилаца
Сталност производа
Зависност и сталност производа
Дељење збира и разлике једноцифреним бројем
Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

О
У
У
ПРОВЕРА
О
О
У
О
У

МАРТ
111.
25.

26.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

27.

122.
123.
124.
125.
126.

28.

127.
128.
129.
130
131.

Зависност и сталност производа. Дељење збира и
разлике једноцифреним бројем
Писмено дељење двоцифреног броја
Писмено дељење двоцифреног броја
Писмено дељење двоцифреног броја
Дељење са остатком
Дељење са остатком
Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним
бројем и дељење са остатком
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем (963 : 3)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем (963 : 3)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем (972 : 3)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем (972 : 3)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бр. (216 : 4; 612 : 4)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бр. (216 : 4; 612 : 4)
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем
Усмено и писмено дељење троцифреног броја
једноцифреним бројем
. Зависност количника од промене дељеника и
делиоца
Сталност количника
Зависност и сталност количника
Зависност и сталност количника
Веза множења и дељења
Једначине. Одређивање једначине непознатог
чиниоца

вежбање
О
У
У
О
У
У
О
У
О
У
О
У
вежбање
ПРОВЕРА
О
О
У
У
О
О
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АПРИЛ

29.

132.
133.
134.

30.

31.

32.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

ТЕМА: Сваком је свој дом најмилији
Једначине. Одређивање једначине непознатог
чиниоца
Једначине. Одређивање једначине непознатог
дељеника
Једначине. Одређивање једначине непознатог
делиоца
Одређивање непознатог дељеника и делиоца
Једначине
Редослед рачунских операција
Редослед рачунских операција
Једначине и редослед рачунских операција
Једначине и редослед рачунских операција
ТЕМА: Што снага може памет чини
Мерење дужине
Мерење дужине
Мерење масе
Мерење масе
Мерење запремине
Мерење запремине
Мерење времена
Мерење времена
Мерење дужине, масе, запремине и времена
Мерење и мере

У
О
О
У
вежбање
О
У
вежбање
ПРОВЕРА
О
У
О
У
О
У
О
У
У
ПРОВЕРА

МАЈ

33.

34.

35.

36.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

ТЕМА: Дај ми крила један круг
Графичко надовезивање дужи
Графичко надовезивање дужи
Четвороугао – квадрат и правоугаоник
Четвороугао – квадрат и правоугаоник
Цртање правоугаоника и квадрата
Цртање правоугаоника и квадрата
Обим правоугаоника
Обим правоугаоника
Обим квадрата
Обим квадрата
Обим правоугаоника и квадрата
Обим правоугаоника и квадрата
Троугао. Цртање троугла
Троугао. Цртање троугла
Обим троугла
Обим троугла
Цртање и обим троугла
Правоугаоник, квадрат и троугао
Правоугаоник, квадрат и троугао
ТЕМА: Ко хоће да доживи чудо

О
У
О
У
О
У
О
У
О
У
У
У
О
У
О
У
У
Вежбање
ПРОВЕРА
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170.

37.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

38.

Разломци 1 1 1
2
4

10
ЈУН

Разломци 1 1
5
8
Разломци 1 , 1 , 1 , 1 и
1
2
4
8
5
10
Разломци 1 , 1 , 1 и 1
3
6
7
9
Разломци 1 , 1 , 1 и 1
3
6
7
9
Разломци
Бројеви и сабирање и одузимање до хиљаду
Множење и дељење до хиљаду
Годишња провера знања
Разломци
Разломци

О

О
У
О
У
вежбање
понављање
понављање
ПРОВЕРА
понављање
систематиза
ција

ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И
ДРУШТВО

1.
2.

3.
4.

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДА И ДРУШТВО
СЕПТЕМБАР
ТЕМА:РАЗИГРАНА ПРИРОДА
1.
Шта знамо и шта ћемо учити у трећем разреду
утврђивање
2.
Иницијални тест
утврђивање
3.
Мој крај и завичај
обрада
4.
Рељеф мог краја
обрада
5.
Воде у мом крају 1. део
обрада
6.
Воде у мом крају 2. део
обрада
7.
Оријентација у простору
обрада
8.
Оријентација помоћу Сунца и одређивање страна света
обрада
ОКТОБАР

5.
6.
7.

8.
9.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Шта је план и како га користимо
Оријентишемо се на географској карти Србије
Оријентација у простору
Мој крај
Оријентација у времену
Оријентација у времену
ТЕМА: ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
Прошлост мог краја
Живот некад и данас
Породица и школа некад и данас
Прошлост мог краја

обрада
обрада
утврђивање
ПРОВЕРА
О
У
О
О
О
У
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10.

19.

Знамените личности из наше прошлости

О

НОВЕМБАР
20.
11.

21.

11.

22.

12.

23.

13.

24.
25.
26.

14.

27.

15.

28.
29.
30.

16.
17.
18.

31.
32.
33.
34.
35.

Знамените личности и ликови из наше народне
књижевности
Прошлост мог краја
ТЕМА: РАЗИГРАНА ПРИРОДА
Својства и значај неживе природе за живи свет – Сунце и
ваздух
Својства и значај неживе природе за живи свет –вода и
земљиште
Кружење воде у природи
Временске прилике у мом крају
Веза живе и неживе природе
ДЕЦЕМБАР
Веза живе и неживе природе
ТЕМА: СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
Животна станишта и животне заједнице
Природне копнене животне заједнице и станишта
Животне заједнице и природне копнене животне заједнице
и станишта
Култивисане копнене животне заједнице и станишта
Култивисане копнене животне заједнице и станишта
Природне водене животне заједнице и станишта
Култивисане водене животне заједнице и станишта
Водене животне заједнице и станишта

О
ПРОВЕРА
О
О
О
О
У
ПРОВЕРА
О
О
У
О
У
О
О
У

ЈАНУАР
19.
20.

21.
22.
23.

36.
37
38.

Заштита животних заједница и равнотежа у природи
Животне заједнице и станишта
Животне заједнице и станишта

О
У
ПРОВЕРА

39.
40.
41.
42.
43.

ТЕМА:ШТО СНАГА МОЖЕ ПАМЕТ ЧИНИ
Својства течности
Вода и друге течности
Понашање материјала у течностима
Загревање и хлађење течности
Својства течности; Вода и друге течнисти; Понашање
материјала у течностима; Загревање и хлађење течности

О
О
О
О
У

ФЕБРУАР

24.

44.
45.
46.

Притисак ваздуха
Загревање и хлађење ваздуха
Гасовито, течно и чврсто

О
О
О

МАРТ
208

25.

47.
48.

26.

49..

27.
28.

50.
51.
52.
53.
54.

Промене материјала
Притисак ваздуха; Загревање и хлађење ваздуха; Гасовито,
течно и чврсто; Промене материјала
Нежива природа
ТЕМА: СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
Обрада материјала
Обрада материјала
Шта је магнет
Који материјали проводе електричну струју
Ваздух чува топлоту

О
У
ПРОВЕРА
О
У
О
О
О

АПРИЛ
29
29.
30.

55.
56.
57

30.
31.

58.
59.
60.

32.

61.

Од чега правимо предмете
Материјали
Материјали
ТЕМА:ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
Кретање у простору и времену
Кретање у простору
Кретање ствара звуке; Звуци у природи као последица
кретања
Кретање

62.

ТЕМА: КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
Становништво твог краја

О
У
ПРОВЕРА
О
У
О
С

О

МАЈ
33.
34.
35.
36.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Права деце
Становништво, његова права и права деце
Делатности људи у нашем крају
Село и град су повезани
Село, град и делатности људи у њима
Како се понашамо на саобраћајницама у крају
Како утичемо на свој крај и околину
Људска делатност

О
У
О
О
У
О
О
У

ЈУН
37.

71.
72.

Људска делатност
Обнављамо градиво трећег разреда

У
С
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ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Недеља

Редни
број

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Тип
часа

часа
СЕПТЕМБАР
ТЕМА: РАЗИГРАНА ПРИРОДА
1.

1 – 2.

Линија: Успомена са летовања - Шкољка

О

2.

3 – 4.

Линија: Распоред часова

В

3.

5 – 6.

Линија:Раскрсница

О

4.

7 – 8.

Композиција боја: Дрво у јесен

О

ОКТОБАР
5.

9 – 10.

Контраст - Звездано небо

О

6.

11 – 12.

План: Школско двориште

В

ТЕМА : КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
7.

13 – 14.

Роршахове мрље: Од мрље до слике

О

8.

15 – 16.

Контраст- Небо и дуга

О

9.

17 – 18.

Довршавање радова, естетска анализа и оцењивање

У

НОВЕМБР
ТЕМА: СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
10.

19 - 20.

План: Моја соба

О

11.

21 – 22.

Простор: град, сеоско двориште

О

12.

23 - 24.

Простор: Моје насеље ( Мој предео)

О

13

25 – 26.

Довршавање радова,естетска анализа и оцењивање

У

ДЕЦЕМБР
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ТЕМА: ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
14.

27 – 28.

Орнаменти као украс за честитке

В

15.

29 – 30.

Тродимензионална орнаментика: јелка , украси за
учионицу

В

16.

31 – 32.

Поруке у слици: Порука за врата

В

17.

33 – 34.

Довршавање радова, естетска анализа и оцењивање

У

ЈАНУАР
18

35 – 36.

Зимска разгледница

О

19.

37 – 38.

Орнамент на џемперу

О

20.

39 – 40.

Довршавање радова, естетска анализа и оцењивање

У

ФЕБРУАР
21.

41 - 42.

Ликовне поруке као могућност споразумевања - времеплов

О

ТЕМА: СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
22.
43 – 44.

Перле – израда накита (вајање)

О

МАРТ
45 – 46.

Распоређујем облике: У парку (вајање)

47 – 48.

Облик. Зоолошки врт (вајање)

25.

49 – 50.

Светлост и сенка

О

26.

51 – 52.

Ухвати сенку. Крушка.

В

23.
24.

У
О

АПРИЛ
ТЕМА : ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
27.

53 – 54.

Сликање на необичним подлогама

О

28.

55 – 56.

Симетрија: Лептир, змај (колаж)

О

29.

57 – 58.

Позивница за изложбу

В

30.

59 – 60.

Униформа као порука

В

МАЈ
31.

61 – 62.

Довршавање радова, естетска анализа и оцењивање

У
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ТЕМА :ШТО СНАГА МОЖЕ ПАМЕТ ЧИНИ
32.

63 – 64.

Композиција боја: Рам за фотографије

O

33.

65 – 66.

Илузија простора: Ближе-веће, даље-мање

О

34.

67 – 68.

Позивница за изложбу

В

ЈУН
35.

69 – 70.

Довршавање радова, естетска анализа и оцењивање

У

36.

71 – 72.

Плакат, билборд

О

ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
СЕПТЕМБАР

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТЕМА:РАЗИГРАНА ПРИРОДА
Eлементарнe игрe по избору ученика
Бацање и хватање лоптица на различите начине
Бацање лоптица удаљ из залета, јачом и слабијом руком
Ходање и трчање различитим темпом
Бацање лоптица удаљ
Ходање и трчање различитим темпом и комбинацијом
задатака
Брзо трчање са променом места из различитих положаја
Елементарне игре за развој спретности
Скок удаљ из залета

У
О
У
У
П
У
У
У
О

Скок удаљ

У

Прескакање препрека у низу до 50 cm висине
ТЕМА: ШТО СНАГА МОЖЕ ПАМЕТ ЧИНИ
Додавање лопте у пару у трчању

О
О

ОКТОБАР

6.

7.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Додавање лопте у пару у трчању
Додавање лопте у трчању у колонама, врстама, кругу
Брзо трчање до 40 м из разних стартних позиција
Брзо трчање - игролике вежбе
Истрајно трчање у школском дворишту
Елементарна игра „Између две ватре“
Прескакање вијаче у пару
Прескакање кратке вијаче у трчању
Прескакање кратке вијаче у трчању

У
У
У
У
У
У
О
О
У
212

8.

9.

22.
23.
24.
25.
26.

9.

27.

10.

28.
29.

11.

12.
13.

14.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

15.

16.

17.

18.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Препентравање разних објеката и справа
Ходање по ниској греди са окретом
Ходање по ниској греди са окретом
Провлачење кроз окна и оквире у кретању правом и
вијугавом
Пењање и разни висови на објектима у природи и
школском дворишту
Прелажење са справе на справу
НОВЕМБАР
ТЕМА:ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
Скокови у дубину са «меким» доскоком са висине од 1 м
Бацање лоптица у покретни циљ
Одбијање лопте рукама «одбојкашки» у пару
Одбијање лопте одбојкашки у кругу
Елементарне игре са гађањем покретних циљева
Дизање и ношење трећег на палици
Дизање и ношење трећег на палици
Дизање и ношење трећег на мотки
Штафетне игре са елементима спретности и равнотеже
Дизање и ношење трећег на мотки
Естетско обликовање тела - правилно преношење тежине
тела и окрети у месту
Естетско обликовање тела - правилно преношење тежине
тела и окрети у месту
Скокови «маказице» и «мачји скок» у комбинацији са
ходом и трчањем
Ходање на ниској греди у успону напред, назад и са
чучњем
ДЕЦЕМБАР
ТЕМА:ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
«Савила се бела лоза винова», народна игра
«Савила се бела лоза винова», народна игра
Штафетне игре за развијање брзине
Ходање на ниској греди у успону напред, назад и са
чучњем
Плесни корак
Плесни корак - галоп странце, напред и назад
„Ја посејах лубенице“, народна игра
„Ја посејах лубенице“, народна игра
Елементарна игра «Између две ватре»
Пузање потрбушке, на боку и леђима уз обилажење
препреке

У
О
У
У
У
У

В
П
О
У
У
У
У
У
У
У
О
У
О
О

О
У
У
У
О
О
О
У
У
О

ЈАНУАР

19.
20.

52.
53.
54.
55.

ТЕМА: СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
Провлачење у пењању и спуштању кроз лестве и окна
Вучење и гурање у пару преко линије
Вучење и гурање у пару
Баратање палицама и обручима на разне начине

О
О
У
У
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21.

22.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Потискивање рукама у пару из ограниченог простора
Колут напред на различите начине
Колут назад из чучња у чучањ
Елементарне игре за развијање сарадње
Вучење и гурање конопцем у форми квадрата
Вођење лопте између сталака,са бацањем у циљ
Мачји скок

У
У
О
У
У
У
У

ФЕБРУАР
23.

24.

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Ходање и трчање по шведској клупи
Колут назад из чучња у чучањ
Колут назад из чучња у чучањ
Став о лопатицама - «свећа»
Став о лопатицама - «свећа»
Састав на тлу

У
О
У
О
У
О

МАРТ
25.

69.
70.
71.

26.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

27.
28.

Састав на тлу
Слободан састав на ниској греди
Правилан ритам рада и одмора
ТЕМА: КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
Котрљање обруча укруг
Котрљање обруча укруг
Вођење лопте једном руком у трчању право
Вођење лопте једном руком у трчању право
Лична хигијена и хигијена здравља – предавање
Правилна исхрана
Вођење лопте на различите начине
Трчање у природи променљивим темпом

У
О
О
О
У
О
У
О
О
У
У

АПРИЛ
29.
29
29.
30.

31.

32.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Трим трчање у природи
Скок увис правим залетом
Трим трчање
Скок увис правим залетом
Скок увис правим залетом
Провлачење при пењању и спуштању кроз окна
Пењање уз мотке, уже и морнарске лестве
Вежбе палицама
Елементарне игре по избору ученика
Чунасто трчање
Бацање медицинке

О
О
У
У
П
У
У
У
У
О
О

МАЈ

33.

91.

ТЕМА: СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
Скок удаљ из места

П
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34.

35.

36.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Одбијање лопте од зида
Брзо трчање на 40 метара
Брзо трчање на 40 метара
Брзо трчање на 40 метара
Елементарна игра „Репићи“
Елементарна игра „Освајање места“
Прескакање препрека у низу до 50 цм висине
Полигон препрека
Бацање палица, крпењача горњим делом стопала
Протрчавање испод дуге вијаче
Групно прескакање дуге вијаче

П
О
У
П
У
У
У
П
У
О
У

ЈУН
37.

38.

103.
104.
105.

Елементарна игра „Између четири ватре“
Елементарне игре по избору ученика

У
У

Колут назад

У

106.

Вежбе палицом, обручем, лоптом и вијачом на произвољне
начине
Штафетне игре по избору ученика
Елементарне игре по избору ученика

У

107.
108.

У
У

ОБАВЕЗАН НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА

СЕПТЕМБАР
Неде
ља:
1.
2.

3.

4.

Ред.бр.
ТЕМА:ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
часа:
1.
Научили смо у 2. разреду
2.
Песма „Полазак у школу“ Б. Станић
ТЕМА:РАЗИГРАНА ПРИРОДА
3.
Звук – тон
Ј. С. Бах: Аир на жици Г
4.

Ноте
Јохан Штраус млађи:
"На лепом плавом Дунаву"

Тип часа:
ОБ
O

О

О

ОКТОБАР
5.

5.

Виолински кључ и линијски систем

О
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6.
7.

6.
7.

8.

8.

Ознаке за јачину тонова
Такт и тактирање
Станислав Бинички: "Марш на Дрину"
Паузе

У
У
О

НОВЕМБАР
9.

9.

10.
11.
12.
13.

10.
11.
12.

ТЕМА: ШТО СНАГА МОЖЕ ПАМЕТ ЧИНИ
Песма „Ловац Јоца“
Едвард Григ: "Пер Гинт",
"У пећини горског краља"
Песма „Шума“, А Ристић
Орфови инструменти
Карл Орф: "Кармина Бурана", " Фортуна"
Проверавам своје знање из основа музичке писмености

О

О
У
П

ДЕЦЕМБАР
14.
15.

13.
14.

16.
17.

15.
16.

Teма: СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ
Тон ДО
Тон РЕ
ТЕМА:ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
Песма „Новогодишњи празник“
Тон МИ

О
О
О
О

ЈАНУАР
18.
19.
20.

17.
18.
19.

21.

20.

Тон ФА
"Светосавска химна", Корнелије Станковић
Тон СОЛ
ТЕМА: СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
Песма „Жута кућа“ (нотни текст)
Златан Вауда: "Јежева кућица"

О
У
О
У

ФЕБРУАР
22.
23.

21.
22.

24.

23.

Песма „Вејавица“, Б. Станчић
Песма „Снег“, Б. Стефановић
Ђакомо Пучини: "О, мој драги татице"
Тема: ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
Песма „Авантуре малога Ју-ЈУ“, П. Бергамо

О
О

С

МАРТ
25.

24.

26.

25.

Народна музика "Ерско коло",
Народна из Србије
Песма „Мамино коло“, Л. Прелаз
Антоњин Дворжак: "Словенска игра бр. 8"

О
О
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Teма: КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
27.

26.

28.

27.

Певање научених песама
Мануел де Фаља, Балет: Љубав чаробница – "Игра ватре"
Песма „На слово на слово“,
Дечја песма из Енглеске

У
О

АПРИЛ
29.
30.

28.
29.

31.

30.

Проверавам своје знање о нотама и нотним вредностима
Певање научених песама
Н. Р. Корсаков: Балет
"Бајка о цару Салтану"– "Бумбаров лет"
Певање песме „Кукавица“, В. Томерлин

П
С

О

МАЈ
32.
33.

31.

34.

32.

35.

33.

36.

34.

Teма: СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
Песма "Ој јаворе, јаворе", Народна
Петар Илич Чајковски: Балет Крцко Орашчић – "Игра
шећерне виле"
Слушање музике:
"Савила се бела лоза винова"
Певање и свирање научених песама
"Час тамо", из Аустрије
Фредерик Шопен: "Валцер цис- мол"
Песма „Рибарчета сан“, М. Протић

С

У
У

О

ЈУН
37.

35.

38.

36.

Песма „У Будиму граду“, С. С. Мокрањац
Стеван Стојановић Мокрањац:
"Друга руковет"
Музички квиз (проверавамо своје знање)

О

С
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Редни
број часа

Наставне јединице

СЕПТЕМБАР
I тема РАЗИГРАНА ПРИРОДА
1.

Понашање у природи- уводни час

2.

Шта ставити у ранац

3.

Како се заштитити у природи

4.

Како упалити ватру

5.

ОКТОБАР
II тема Све што расте хтело би да расте
Како сакупити биљке за хербаријум- како осушити биљку

6.

Од осушених биљака можете направити слике

7.

Дарови природе

8.

У природи отпада не сме бити

9.

Какав ваздух удишемо у кући

10.

Какав ваздух удишемо у учионици

11.

НОВЕМБАР
III тема Што памет може снага чини
Какав ваздух удишемо у животној средини

12.

Свакога дана, свако вече...

13.

Провидност воде

14.

Густина воде

15.

Какве су воде у твом крају

ДЕЦЕМБАР
16.

Шта кишне глисте раде
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17.

Какво је земљиште у твом окружењу

IV тема Оловка пише срцем
18.

Пст... слушамо тишину

19.

Јованово писмо

ЈАНУАР
20.

Јованино писмо

21.

Од цвета до плода

22.

VII Тема: Сваком је свој дом најмилији
Живот на ливади

23.

Живот у шуми

МАРТ
24.

Шта раде природе чувари када се пренамноже губари

25.

Ако не можеш да засадиш дрво, ти направи пелцер- мушкатла

26.

Биљка на поклон

27.
Дајемо вам сад на знање у Србији нас је све мање
28.

Пирамида исхране

АПРИЛ
V тема ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
29.

Нисам луталица, ја сам напуштен

30.

Пси луталице-решење ипак постоји

31.

МАЈ
VI тема Ко хоће да доживи чудо
Направите чланску карту

32.

Беџеви
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33.

Животна средина- откријте проблем

34.

Друштва за заштиту животиња- важно је да знаш ове датуме

ЈУН
35.

Чувари природе смо ми

36.

Писмо одраслима

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Недеља

Редни
број
часа

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Тип
часа

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
СЕПТЕМБАР
I тема РАЗИГРАНА ПРИРОДА
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Упознавање са садржајем предмета и начином рада
Кућни ред школе
Редар
Као дуга
ОКТОБАР
II тема СВЕ ШТО РАСТЕ ХТЕЛО БИ ДА РАСТЕ

5.

5.

Три пријатељице

6.

6.

7.

7.

8.
9.

8.
9.

Пријатељство
Демократија у разреду
У свету игара
Место за игру
НОВЕМБАР

10.
10.
11.

11.

12.

12.

III тема ШТО СНАГА МОЖЕ ПАМЕТ ЧИНИ
А шта када се појави Небојша?
Има ли истине у томе?
Искључивање
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13.

Чишћење грашка

14.

ДЕЦЕМБАР

15.

14.

16.
17.

15.
16.
17.

Разбијени прозор
Кад је тешко разумети
Брат и сестра
Нисмо вршњаци, па шта?
ЈАНУАР

19.
20.
21.

IV тема ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ
18.
Изневерена очекивања
19.
Изненади пажњом
20.

Тајни пријатељ
ФЕБРУАР

22.
23.

21.
22.

Пас
Ја бирам
МАРТ

24.

26.

VI тема КО ХОЋЕ ДА ДОЖИВИ ЧУДО
Лоша оцена
Кажњавање
Нервира ме кад...
Освета

27.

Батине

23.
25.

24.
25.

27.
28.

АПРИЛ
V тема ДАЈ МИ КРИЛА ЈЕДАН КРУГ
29.
30.

29.

31.

30.

33.

31.

Заборављени експрес лонац
Услов
Трша
МАЈ
VIІтема СВАКОМ ЈЕ СВОЈ ДОМ НАЈМИЛИЈИ
Утакмица

34.
35.
36.

32.
33.
34.

Такмичење
Један обичан дан
Добро дрво

28.
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ЈУН
37.

35.

38.

36.

Изненади пажњом
Евалуација – утисци ученика

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
СЕПТЕМБАР:
1.Имплементација елемената шкoлског програма у Годишњи план (ШРП: Руковођење,
организација и обезбеђивање квалитета)
2.Тематско планирање наставе; Планирање часова пројектне наставе, угледних часова и
интегрисане наставе (ШРП: Наставне и ваннаставне активности)
3. Анализа програмских задатака и доношење глобалних планова рада за школску
2018/19.
4. Повећање физичке активности код деце - пројекат Покренимо нашу децу ( ШРП:
Настава и учење)
5. Планирање стручног усавршавања наставника у установи и ван установе; Израда
годишњег личног плана (ШРП: Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета)
6. Почетак школске године: уџбеници, прибор и друго
7. Утврђивање листе изборних предмета и анализа анкете
8. Сарадња са психологом и педагогом за извођење корективног рада са ученицима који
имају тешкоћа у учењу и понашању
9.Планирање сарадњe са рoдитељима( ШРП: Етос)
10. Сарадња са спортским клубовима ( ШРП: Етос)
ОКТОБАР:
1. Примена Менсиног програма учења у циљу подстицања развоја креативног и
функционалног мишљења ученика (ШРП: Настава и учење)
2. Активности ученика у Дечјој недељи
3. Коришћење наставних средстава из пројекта ,,Развионица'' ( ШРП: Настава учење)
4. Међуодељењски сусрети ( ШРП: Настава учење)
5. Сарадња са библиотеком „СветиСава“
6. Прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика
7. Сарадња са Црвеним крстом
8 . Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос)
НОВЕМБАР:
1. Анализа успеха ученика на тромесечју, евидентирање ученика који имају тешкоћа
у раду и пружање додатне подршке
2. Прилагођавање рада на часу образовно- васпитним потребама ученика (ШРП: Помоћ
ученицима)
3. Разговор о понашању ученика
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4. Примена Менсиног програма учења у свакодневом раду
ДЕЦЕМБАР:
1. Облици рада у настави српског језика и матаматике
2. Анализа реализације програмских задатака
3. Организовање заједничких активности стваралаштва ученика и родитеља –
прављење маски за маскенбал
4. Усаглашавање о начину оцењивања ученика
5.Оптерећеност ученика школским и домаћим задацима
ЈАНУАР:
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
и евидентирање ученика који имају тешкоћа у раду
2. Пријава ученика на математичком такмичењу ,,Мислиша 2019'' (ШРП: Настава и
учење)
3. Напредовање ученика обухваћених допунском наставом
4. Школска слава Свети Сава
5.Израда педагошких профила
ФЕБРУАР:
1. Анализа плана рада за друго полугодиште (ШРП: Настава и учење)
2. Унапређивање диференциране и индивидуализоване наставе, рада у групи и пару
3. Примена пројектне наставе (ШРП: Настава и учење/,,Развионица'')
4. Организација математичког такмичења ,,Мислиша“
МАРТ:
1. Могућности за очигледност у настави , примена различитих облика
наставе,мултимедијални приступ настави
2. Дружење и понашање ученика, промоција занимања (ШРП :Настава и учење)
3. Организација Ускршњег базара (ШРП:Етос)
АПРИЛ:
1. Анализа успеха и напредовањаученика на тромесечју
2. Понашање ученика у одељењу и школи
3. Евидентирање ученика за примену ИОП-а; Писање педагошких профила ( ШРП:
Настава учење)
4. Разговор о ученицима који брже напредују
5. Организовање Квиза знања и дебате ( ШРП: Наставаучење)
МАЈ:
1. Тестирање знања ученика из српског језика и математике (ШРП:Настава и учење)
2. Међуодељењски спортски сусрети (ШРП: Етос)
3. Анализа ефекат апримене наставних средстава (ШРП: Настава и учење)
4. Савладаност програма наставних предмета
5. Организовање школске приредбе за будуће прваке
ЈУН:
1. Реализација програмских задатака
2. Утврђивање успеха ученика, похвале и награде
3. Извештај о раду Одељењског већа
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4. Извештај о резултатима тестирања знања српског језика и математике ( ШРП:
Наставаучење)
5. Израда Школског програма за четврти разред за школску 2019/20.
6. Евалуација Годишњег плана стручног усавршавања наставника (ШРП: Руковођење,
организација и обезбеђивање квалитета)

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програм рада одељенског старешине
СЕПТЕМБАР:
1. Поново у школи- како је било на распусту
2. Књига је мој најбољи пријатељ
3.Пут до школе –безбедност у саобраћају
4. Игре на отвореном-у здравом телу здрав дух
Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1.Дечја недеља-Права и обавезе ученика у школи
2.Како да помогнемо другу у невољи
3.Хигијена и здравље
4.Како да учим да бих боље разумео
5.Шта бих ново направио, организовао у свом месту,крају,улици
Пријем родитеља
НОВЕМБАР:
1. Весели састанак,играмо,певамо,свирамо
2. Трудим се да будем бољи
3. Шта не волим и од чега стрепим
4. Шта знамо једни о другима
Пријем родитеља
ДЕЦЕМБАР:
1.Књиге које читамо- припреме за „Читалачку значку“
2.Како се понашамо на разним местима и у разним приликама
3.Поклон изненађења за наше најмилије
4.Припремамо се за маскенбал, прослава нове године
Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1.Бирамо најбољег рецитатора
2.Приче и легенде о Светом Сави
3.Како активно проводимо слободно време
4.Играмо се друштвених игара
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ФЕБРУАР:
1. Љубав, симпатија, наклоност
2Како делимо послове у кући
Родитељски састанак
МАРТ:
1.Припремамо се за ,,Мислишу''
2.Шта коме и како поклањама-мајци с љубављу
3.Бирамо Нај фацу одељења --ШРП
4.Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер
5.Игре у природи- шетња
Пријем родитеља
АПРИЛ:
1.Припремамо се за Пролећни базар
2.Форе и фазони – први април – Дан шале
3. Уредимо учионицу - у сусрет пролећу
4.Пролећни базар
Родитељски састанак
МАЈ:
1.Дебата:Међусобно опхођење ученика, правилан однос дечак – девојчица-ШРП
2.Припремамо се за школске свечаности
3.Међуодељењски турнири у фудбалу и у игри Између две ватре -ШРП
4.Да ли су оцене мере знања
Пријем родитеља
ЈУН:
1.Квиз:Покажи шта знаш (опште знање о обрађеним садржајима из разних
предмета) -ШРП
2.На крају трећег разреда- посело за крај
Родитељски састанак

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
СЕПТЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Организација наставе и режим рада у школи
2.Уџбеници и прибор за наставу
3.Изборни предмети
4.Избор представника Савета родитеља одељења
5.Текућа питања
НОВЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Извештавање родитеља о плану рада Савета родитеља
2.Запажања о раду и понашању ученика
3.Пружање помоћи ученицима у учењу
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ДЕЦЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију плана и програма
2.Анализа успеха и дисциплине ученика
3.Мере за побољшање успеха
4. Препоруке за активан одмор ученика за време зимског распуста
АПРИЛ:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Запажаља о раду и понашању ученика
2.Извештај Савета родитеља
ЈУН:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију годишњег програма рада
2.Општи успех, успех по предметима и појединачни успех
3.Похвале ученицима
4.Препоруке за активан одмор ученика за време летњег распуста

Програм допунске наставе
Српски језик
Недеља
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.

Редни број
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наставне јединице
Правописна правила;понављање градива II разреда
Понављање граматике II разреда
Читање и препричавање
Именице, властите и заједничке
Употреба великог слова
Глаголска лица и времена
Припрема за писмени задатак
Придеви
Род и број придева
Место, време и начин вршења радње
Вежбе препричавања
Врсте реченица
Разумевање текста
Управни и неуправни говор
Изражајно читање и рецитовање
Писање састава
Припрема за писмени задатак
Понављамо правопис и граматику
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Математика
Недеља
1.
3.
5.
7.
9.
11.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.

Редни
број часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наставне јединице
Рачунске радње до 100
Бројеви прве хиљаде
Сабирање до 1000
Одузимање до 1000
Сабирање до 1000
Одузимање до 1000
Једначине и неједначине
Цртање правих (паралелних и нормалних)
Цртање круга и кружнице
Множење и дељење са 10 и 100
Усмено и писмено множење
Усмено и писмено дељење
Множење и дељење до 1000
Једначине
Редослед рачунских операција
Мерење и мере
Обим правоугаоника и квадрата
Обим троугла

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
2.недеља
4. недеља
7. недеља
8. недеља
9. недеља
11. недеља
13. недеља
14. недеља
15. недеља
17. недеља
18.недеља
20.недеља
21.недеља
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
23.недеља
24.недеља
26.недеља
27.недеља
29.недеља
30.недеља
32.недеља
33. недеља
35. недеља

Српски језик, Математика
Математика
Природа и друштво
Српски језик
Српски језик
Математика , Природа и друштво
Математика
Природа и друштво, Српски језик
Математика
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Математика
Математика
Српски језик
Природа и друштво, Српски језик
Математика
Српски језик
Математика, Природа и друштво
Математика
Природа и друштво
Српски језик
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36. недеља
37. недеља
38.недеља
39. недеља

Математика
Српски језик
Математика, Природа и друштво
Математика

ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ,
СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Оријентациони план
Активности
Месец
Акције сакупљања секундарних сировина
У току године
Уређење учионице
IX, XII, III, IV
Aктивности у Дечијој недељи
X
Посетепозоришту
XII
Посета библиотеци
II
Приредбе: Новогодишњи маскенбал, Школска слава,
X, XII, I, VI
Дан школе, приредба за будуће прваке, одељењске приредбе
Хуманитарне акције
У току године
Учешће на ликовним и литерарним
У току године
конкурсима
Сусрет с...
У току године
Јесењи и пролећни крос
X, V
Међуодељењски сусрети
IV, V
Пролећни базар
IV
Израда тематских паноа
У току године
Изложба у одељењу и школи
У току године
Упознавање места
IX, IV
Излети
X, V
Настава у природи
По договору
Сусрет са будућим првацима
VI

Одељењско веће IIІ разреда:
IIІ/1 Миливоје Ђилас
IІI/2 Мира Пауновић
IIІ/3 Ливија Малеш
IIІ/4 – Бојана Билић руководилац Одељенског већа
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OШ "Соња Маринковић"
(назив основне школе)

Земун
(место)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
за школску 2018/2019. годину

Сања Бојовић
(презиме и име наставника)

Наставни предмет: Енглески језик
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Happy Street 1 – 3. РАЗРЕД
Редни број
Ред.
и назив
брoj
Назив наставне јединице
наставне теме часа
1. Lesson 1: Hello! I’m… What’s your name?
Unit 1:
Welcome to
2. Lesson 2: Who’s this? It’s… Goodbye.
Happy Street
3. Lesson 3: Numbers (1-10). Song
4. Lesson 4: Sophie’s world: Hello!
5. Lesson 1: Classroom objects
6. Lesson 2: Can I borrow your…, please?
7. Lesson 3: Colours
8. Lesson 4: What colour is…
Unit 2:
9. Lesson 5: Cross-curricular links-English across the world
At school
10. Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Ice Monster (part 1)
#
11.
Lesson 8: Sophie’s world: At school
12. Lesson 9: Pronunciation and review
13. Lesson 1: Toys (1)
14. Lesson 2: Is it…? Yes, it is. / No, it isn’t.
15. Lesson 3: Commands
16. Lesson 4: Is it…?
Unit 3:
17. Lesson 5: Cross-curricular links-Toys from recycled material
At Happy
House
18. Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Ice Monster (part 2)
19.
Lesson 8: Sophie’s world: My favourite place in London
20. Lesson 9: Pronunciation and review
21. Test (units 1-3)
Provera

Обрада Утврђ. Провера Укупно
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

4

8

8

1
1

1
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Редни број
и назив
наставне теме

Unit 4:
At the shop

Ред.
брoj
часа
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Unit 5:
At the park

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Unit 6:
Greg’s flat

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Назив наставне јединице
Lesson 1: Fruit
Lesson 2: Can I have…? How many…?
Lesson 3: I like… I don’t like
Lesson 4: I like/don’t like…
Lesson 5: Cross-curricular links-My favourite place in London
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Ice Monster (part 3)
Lesson 8: Sophie’s world: Mealtimes
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: Have got (affirmative). Toys (2)
Lesson 2: Have got (interrogative & negative)
Lesson 3: Numbers (11-20)
Lesson 4: Have got
Lesson 5: Cross-curricular links- Road safety
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Ice Monster (part 4)
Lesson 8: Sophie’s world: Collections
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: House furniture
Lesson 2: Where’s my hamster?
Lesson 3: Flossy’s got a ball (song). House premises
Lesson 4: Prepositions
Lesson 5: Cross-curricular links- Homes through history
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Gold Robber (part 1)
Lesson 8: Sophie’s world: The Modern Village
Lesson 9: Pronunciation and review

Обрада Утврђ. Провера Укупно
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

8

8

8

1
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Provera

Редни број
и назив
наставне теме

46.

Test (units 4-6)

Ред.
брoj
Назив наставне јединице
часа
47. Lesson 1: People and animals
48. Lesson 2: Describing people
49. Lesson 3: Tall and short (song)
Unit 7:
50. Lesson 4: Has got
At the shop
51. Lesson 5: Cross-curricular links- Looking at art
52. Lesson 6: Reading into writing
53. Lessons 7/8: Colin -The Gold Robber (part 2).Sophie’s world:Мy town
54. Lesson 9: Pronunciation and review
55. Lesson 1: Clothes
56. Lesson 2: Mr. Potter’s hat
57. Lesson 3: Big/small. Long/short.TOO + adjective
Unit 8:
58. Lesson 4: Whose …?
At the park
59. Lesson 5: Cross-curricular links- Estimating and Measuring
60. Lesson 6: Reading into writing
61. Lessons 7/8: Colin -The Gold Robber (part 3). Sophie: Brownies and Cubs
62. Lesson 9: Pronunciation and review
63. Lesson 1: Body parts
64. Lesson 2: I can/can’t (ability)
65. Lesson 3: Commands
66. Lesson 4: Can/can’t (ability)
Unit 9:
67. Lesson 5: Cross-curricular links- Keeping healthy
Greg’s flat
68. Lesson 6: Reading into writing
69. Lessons 7/8: Colin -The Gold Robber (part 4). Sophie: School Sports Day
70. Lesson 9: Pronunciation and review
71. Test (units 7-9)
Provera
72. Systematisation
УKУПАН БРОЈ ЧАСОВА

1

1

Обрада Утврђ. Провера Укупнo
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1

8

8

8

1
1

26

43

3
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1
1

72

46

Објашњење
• План рада предвиђа 26 час за обраду и 46 часова за утврђивање и остале типове часова . Ако у колони пише обрада 0,5,
утврђивање 0,5 , наставник, у рубрику где уписује час у дневнику, уписује обрада и утврђивање за ту наставну јединицу.
• Овим планом предвиђене су три писмене провере знања: после трећег, шестог и деветог јунита. Тестове наставник креира
сам или да користи оне из Teacher’sEvaluation Book –a.
• Уколико наставник процени да му не одговара да се провере знања реализују како је дато у плану, може да их помера и
реализује онако како њему одговара.
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10. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
10.1. Листа предмета и резултати анкете родитеља ученика IV разреда
На основу Правилника о наставном плану за четврти разред основног образовања и
васпитања(„Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и
7/17)васпитања ученици четвртог разреда имају следеће предмете:
Ред. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ред. број
1.
2.

Ред. број
1.
2.
3.
4.

Обавезни наставни
предмет
Српски језик
Енглески језик
Математика
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Укупно:

Број часова
недељно
5
2
5
2
2
1
3
20

Број часова
годишње
180
72
180
72
72
36
108
720

Изборни наставни предмет

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
2

36
72

Број часова
недељно

Број часова
годишње

1

36

1
1
3

36
36
108

Грађанско васпитање/
Верска настава
Чувари природе
Укупно:

Остали облици наставе
Допунска настава – српски
језик
Допунска настава –
математика
Додатна настава
Час одељењског старешине
Укупно:

*Истим Правилником („Просветни гласник“, бр3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14,
11/16 и 7/17) ближе се одређују начини и поступци за остваривање програма.
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Број часова по предметима редовне, изборне, допунске наставе и осталих активности на
годишњем нивоу за сва три одељења четвртог разреда

ПРEДМEТ

4. рaзрeд
Бр. чaс. x бр. oдeљ.
укупнo

Српски jeзик
Ликoвнa културa
Музичкa културa
Прирoда и друштво
Мaтeмaтикa
Физичкo вaспитaњe
Енглески језик
Укупнo

180x3
72x3
36x3
72 x3
180x3
108x3
72 x3
720x3

540
216
108
216
540
324
216
2160

Изборни предмет :Грађанско васпитање
Изборни предмет :Верска настава
Изборни предмет:Народна традиција
Изборни предмет: Руке у тесту
Изборни предмет :Чувари природе
Укупнoизборни предмети
Допунска настава
Додатна настава
Час одељенског.старешине

36 x3
36 x1
/
/
36 x3
84 x3
36 x3
36 x3
36x3
36x3

108
36
/
/
108
252
108
108
108
108

948 x3

2844

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности

Укупнo

10.2. Глобални планови за четврти разред
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СПИСАК НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПО ПРЕДМЕТИМА
Обавезни наставни предмет:СРПСКИ ЈЕЗИК
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

6.

7.

8.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Упознавање с наставним програмом, уџбеницима и
прибором за српски језик
Весели квиз – обнављање градива из граматике из
претходног разреда
Иницијални тест
Говорна и писмена вежба - Моја омиљена игра
Друг другу - Драган Лукић
Изражајно читање песме Друг другу
Писање великог слова
Босоноги и небо - Б. Црнчевић
Анализа и вежбе у читању и препричавању текста
Босоноги и небо
Управни и неуправни говор
Говорна и писмена вежба – Дијалог
Говорна и писмена вежба: Телефонски разговор
Ко да то буде С. Раичковић
Ко да то буде – анализа и вежбе у изражајном читању
Бајка о дечаку и месецу - Б. В. Радичевић
Бајка о дечаку и месецу – анализа и вежбе у
препричавању
Променљиве и непроменљиве врсте речи
Цврчак и мрави
Именице- подела именица по значењу. Род и број
именица
Како најавити наступ неке личности. Интервју - говорна
и писмена вежба
Писање великог слова
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Стрип – обрада, говорна и писмена вежба
Говорна и писмена вежба – Шта да обучем
Бела Грива - Р. Гијо
Бела Грива – анализа текста
Моја омиљена животиња - анализа домаћег задатка
Речи које имају слично или супротно значење
Мрав добра срца Б. Црнчевић
Мрав добра срца – анализа и вежбе у изражајном читању
Писање речца ли и не
Сети се шта смо научили - (Прва) провера знања
Лектира (усмено) – Бела Грива Р. Гијо

Тип
часа

уводни час
У
ПЗ
В
О
В
О
О
В
О
О
В
О
У
О
У
О
В
О
В
В

В
В
О
У
О
В
О
У
В
ПЗ
О
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33.
34.
35.

9.

10.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

12.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

13.

52.
53.
54.
55.

11.

56.
57.

14.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

15.

64.
65.
66.
67.
68.

16.

69.
70.
71.

Лектира (писмено) – Бела Грива Р. Гијо
Придеви. Род и број придева
Извођење придева од именица. Писање присвојних
придева изведених од властитих именица
Право и пренесено значење речи
Пауково дело Д. Максимовић
Пауково дело – анализа песме и вежбе у изражајном
читању
Сети се шта смо научили - (Друга) провера знања
Град Ј. Веселиновић
Град – анализа текста и вежбе у изражајном читању
Анализа домаћег задатка – Доживео сам невреме
Писано изражавање
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Позно јесење јутро И. Секулић
Позно јесење јутро – анализа текста и вежбе у
изражајном читању
Анализа домаћег задатка
Јесен В. Илић
Јесен – анализа и вежбе у рецитовању
Први писмени задатак
Мјесец и његова бака Б. Ћопић
Мјесец и његова бака – анализа и вежбе у изражајном
читању
Анализа првог писменог задатка
Исправка првог писменог задатка
Наглашен изговор слогова у речи
Дуги и кратки наглашени слогови у речи. Наглашене и
ненаглашене речи
Свитац пшеничар и воденичар - Д. Ерић
Свитац пшеничар и воденичар – анализа и вежбе у
изражајном читању
Личне заменице. Употреба заменице ви
Сети се шта смо научили
Сети се шта смо научили - (Четврта) провера знања
Ружно паче Х. К. Андерсен
Ружно паче – анализа и вежбе
Дуги и кратки наглашени слогови у речи
ДЕЦЕМБАР
Значења речи
Бројеви. Грађење именица и придева од бројева
Олданини вртови Г. Олујић
Олданини вртови – анализа текста
Анализа домаћег задатка Како смо постали пријатељи ја
и...
Бескрајна прича (одломак)М. Ендеа
Бескрајна прича – вежбе у читању и препричавању
Описивање. Школа данас и у будућности – говорна и
писмена вежба

У
О
О
У
О
У
ПЗ
О
У
У

О
У
У
О
У
ПЗ
О
У
У
У
О
О
О
У
О
В
ПЗ
О
У
У
В
О
О
У
У
О
У
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72.
73.
74.
17.

75.

18.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

19.

20.

21.

22.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

24.

104.
105.
106.
107.
108.
109.

Врсте речи и служба речи у реченици. Проста реченица
Писање бројева и датума словима. Писање заграде
Лектира (усмено) – БајкеГроздане Олујић (Олданини
вртови и др.)
Лектира (писмено) – БајкеГроздане Олујић (Олданини
вртови и др.)
Доврши започету бајку - говорна и писмена вежба
Препричавање
Трнова Ружица - Браћа Грим
Трнова Ружица – анализа и вежбе у препричавању
Други писмени задатак
Анализа другог писменог задатка
Исправка другог писменог задатка
Сети се шта смо научили
Наше жеље – говорна и писмена вежба
ЈАНУАР
IV Желим да знам
Информативни текстови
Дуги и кратки слогови у речи. Наглашене и ненаглашене
речи
Сети се шта смо научили - (Шеста) провера знања
Скраћенице
Глаголи – садашње, прошло и будуће време
Златно јагње С. Велмар-Јанковић
Златно јагње – анализа и вежбе у изражајном читању и
препричавању
Глаголи – извођење глагола од придева и именица
Шта ти ради телевизија Д. Плут и Љ. Маринковић
Глаголски предикат
Препоручио бих другу да прочита – говорна вежба
Субјекат
Глаголски предикат. Субјекат
Писање бројева и датума словима и друге вежбе
Забавно поподне у мом дневнику. Савети и поруке говорна и писмена вежба
Препоручио бих другу да прочита – говорна вежба
Наше жеље – говорна и писмена вежба
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Наджњева се момак и девојка- народна песма
Наджњева се момак и девојка – вежбе у рецитовању и
певању песме
Објекат
Стари Вујадин - епска народна песма
Стари Вујадин – анализа и вежбе у читању и рецитовању
Атрибут
Пепељуга – вежбе у драмском извођењу
Прилошке одредбе
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25.

110.
111.
112.
113.
114.

26.

27.

28.

29.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

30.

31.

32.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

33.

148.
149.

33.

150.

Најбоље задужбине – народна прича
Најбоље задужбине – анализа и вежбе у препричавању
Скупови речи и ред речи у реченици
МАРТ
Јетрвица адамско колено - народна песма
Јетрвица адамско колено – анализа и вежбе у изражајном
читању
Луцкаста песма - Ф. Г. Лорка
Моја мама – говорна и писмена вежба
Трешња у цвету М. Данојлић
Анализа домаћег задатка Расцветало дрво
Прилошке одредбе
Пепељуга - народна бајка
Пепељуга – анализа и вежбе у препричавању
Пепељуга А. Поповић - одломак из драмског текста
Врсте речи и служба у реченици
Јеленче - народна песма. Вежбе за изговор гласова
Лектира (усмено) – Песме М. Данојлића
Лектира (писмено) – Песме М. Данојлића
Правописна правила
Трећи писмени задатак
Међед, свиња и лисица - народна приповетка
Међед, свиња и лисица – вежбе у изражајном читању и
препричавању
Анализа трећег писменог задатка
Исправка трећег писменог задатка
Аждаја свом чеду тепа Љ. Ршумовић
Шаљиве вести
АПРИЛ
Причање. Проблеми - говорна и писмена вежба
Сети се шта смо научили
Сети се шта смо научили - (Девета) провера знања
Врсте речи и служба у реченици
Наши песнички покушаји
Врсте речи и служба у реченици
Алиса у земљи чуда (одломак) Л. Керол
Алиса у земљи чуда – анализа и вежбе у изражајном
читању и препричавању
Препричавање
Лектира (усмено) – Алиса у земљи чуда Л. Керола
Лектира (писмено) – Алиса у земљи чуда Л. Керола
Чик да погодите због чега су се посвађала два златна
брата Д. Ерић
Чик да погодите због чега су се посвађала два златна
брата – анализа текста и вежбе у изражајном читању
Плави зец Д. Радовић
Плави зец – вежбе у рецитовању
МАЈ
VI Истражујемо
Информативни текстови
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Моје истраживање о читању
Сети се шта смо научили
Сети се шта смо научили - (Десета) провера знања
Говорна и писмена вежба – Писање сугласника ј
Од пашњака до научењака М. Пупин
Од пашњака до научењака – анализа текста и разговор о
славном научнику
Кроз васиону и векове М. Миланковића
Кроз васиону и векове – анализа текста и разговор о
животу славног научника
Виолина - М. Демак
Виолина – анализа текста и вежбе у препричавању
Графити
Мали принц и лисица (одломак) А. С. Егзипери
Мали принц и лисица(одломак) – анализа и вежбе у
изражајном читању
Четврти писмени задатак
Обрада текста Прва љубав Б. Нушића
Прва љубав – анализа и вежбе у изражајном читању
Анализа четвртог писменог задатка
Исправка четвртог писменог задатка
Лектира (усмено) – Научно популарни текстови
Лектира (писмено) – Научно популарни текстови
У улози научника (пројектна наставаIV 3)
ЈУН
Јуначка песма – Мирослав Антић
Јуначка песма – Мирослав Антић
Подела улога Г. Тартаља
Подела улога – вежбе у драмском извођењу текста
Циганин хвали свога коња Ј. Ј. Змај
Циганин хвали свога коња – анализа и вежбе у изражајном
читању
Сети се шта смо научили
Сети се шта смо научили - (Једанаеста) провера знања
Моја учитељица – говорна и писмена вежба
Сети се шта смо научили

В
В
ПЗ
В
О
У
O
У
О
У
В
О
У
ПЗ
О
У
У
У
О
У

О
У
О
У
О
У
В
ПЗ
В
С

Тип часа:О- обрада; У- утврђивање;Oб- обнављање;ПРО- продубљивање;
С- систематизација;В- вежбање;ПЗ- провера знања
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Обавезни наставни предмет:МАТЕМАТИКА
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

1.

1.

2.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Упознавање са уџбеником и радном свеском за
математику
Природни бројеви до 1000
Сабирање и одузимање троцифрених бројева
Множење и дељење троцифрених бројева
Геометријски садржаји
Иницијални тест
Бројеви већи од 1000. Читање, писање и упоређивање
хиљада
Читање, писање и упоређивање четвороцифрених бројева
Читање, писање и упоређивање четвороцифрених бројева
Читање, писање и упоређивање десетица хиљада
Читање, писање и упоређивање петоцифрених бројева
Читање, писање и упоређивање петоцифрених бројева
Бројеви до милион
Бројеви до милион
Класе
Класе
Месна вредност цифре
Месна вредност цифре
Бројеви већи од милион
Бројеви већи од милион
Полуправа природних бројева
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Полуправа природних бројева
Бројеви већи од 1000
Бројеви већи од 1000
Сабирање у скупу природних бројева. Сабирање бројева
већих од 1000
Сабирање бројева већих од 1000
Сабирање бројева већих од 1000
Сабирање бројева већих од 1000
Одузимање у скупу природних бројева. Одузимање
бројева већих од 1000
Одузимање бројева већих од 1000
Одузимање бројева већих од 1000
Сабирање и одузимање бројева већих од 1000
Сабирање и одузимање бројева већих од 1000
Сабирање и одузимање бројева већих од 1000
Бројевна полуправа – сабирање и одузимање
Бројевна полуправа – сабирање и одузимање

Тип
часа

уводни час

Об
Об
Об
Об
ПЗ
О
О
В
О
О
В
О
У
О
В
О
У
О
В
О

В
У
ПЗ
О
В
В
У
О
В
В
В
В
У
О
В
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9.

37.
38.
39.
40.
41.

10.
42.
43.

11.

12.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

13.

14.

15.

16.

17.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Бројевна полуправа – сабирање и одузимање
Први писмени задатак
Исправак првог писменог задатка
Изводљивост операција сабирања и одузимања у скупу
природних бројева
Својства операције сабирања. Зависност збира од промене
сабирака

У
ПЗ
У
О

Зависност збира од промене сабирака
Зависност збира од промене сабирака
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Зависност збира од промене сабирака
Замена места сабирака
Замена места сабирака
Здруживање сабирака. Нула као сабирак
Непроменљивост (сталност) збира
Непроменљивост (сталност) збира
Својства операције сабирања
Својства операције сабирања
Својства операције одузимања. Зависност разлике од
промене умањеника
Зависност разлике од промене умањеника
Зависност разлике од промене умањиоца. Нула као
умањилац
Зависност разлике од промене умањиоца
Непроменљивост разлике
Непроменљивост разлике
Својства операције одузимања
Својства операције одузимања
Својства операција сабирања и одузимања
Мере за површину.Упоређивање површи
Мерење површи. Површина фигуре
Мерење површи. Површина фигуре
ДЕЦЕМБАР
Јединице за површину
Јединице за површину
Јединице за површину
Јединице за површину
Јединице за површину
Разломци. Читање и писање разломака
Читање и писање разломака
Упоређивање разломака
Упоређивање разломака
Разломци
Разломци
Разломци
Својства операције сабирања и одузимања
Јединице за површину и разломци
Други писмени задатак

В
В

О

У
О
В
В
О
В
В
У
О
В
О
В
О
В
В
У
ПЗ
О
О
В
О
В
В
У
ПЗ
О
В
О
В
В
В
У
В
В
ПЗ
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18.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Исправак другог писменог задатка
Површина правоугаоника и квадрата. Израчунавање
површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
ЈАНУАР
IV Желим да знам
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Израчунавање површине правоугаоника и квадрата
Множење у скупу природних бројева. Множење декадном
јединицом
Множење декадном јединицом
Множење броја вишеструком декадном јединицом
Множење броја вишеструком декадном јединицом
Множење броја вишеструком декадном јединицом
Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем

В
О
В
У
О
В
У
ПЗ

99.
100.
101.

Занимљиви задаци
Занимљиви задаци
Занимљиви задаци

В
В
В

79.
80.
81.
82.
83.
84.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

85.
86.
87.
88.
89.
90.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем
МАРТ
Дељење броја декадном јединицом
Дељење броја декадном јединицом
Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем

У
О
В
В
В
В

В
В
В
В
В
О

О
В
В
В
У
О
В
В
В
В
У
О
У
О
В
В
У
О
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27.

28.

29.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

30.

31.

32.

33.

33.
34.

35.

36.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Дељење са остатком
Дељење са остатком
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем
Множење и дељење у скупу природних бројева
Трећи писмени задатак
Исправак трећег писменог задатка
Изводљивост операција множења и дељења у скупу
природних бројева
Замена места чинилаца
АПРИЛ
Здруживање чинилаца. Нула и један као чиниоци
Својства множења
Број 1 као делилац или количник. 0 као дељеник
Множење и дељење збира и разлике бројем
Множење и дељење збира и разлике бројем
Зависност производа од промене чинилаца
Зависност производа од промене чинилаца
Изводљивост операција множења и дељења у скупу
природних бројева
Квадар и коцка. Особине квадра и коцке
Особине квадра и коцке
Мрежа квадра и коцке
Мрежа квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
МАЈ
VI Истражујемо
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Површина квадра и коцке
Једноставније једначине
Једноставније једначине
Једноставније једначине
Једноставније неједначине
Једноставније неједначине
Једноставније неједначине
Једноставније једначине и неједначине
Једначине и неједначине
Површина квадра и коцке, једначине и неједначине
Четврти писмени задатак

В
В
У
О
В
О
В
В
В
В
У
ПЗ
У
О
О
О
В
В
О
В
О
У
ПЗ
О
В
О
В
О
В
В

В
В
В
У
ПЗ
О
В
У
О
В
У
У
С
В
ПЗ
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37.

38.

39.

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Исправак четвртог писменог задатка
Решавање сложенијих једначина и неједначина
Решавање сложенијих једначина и неједначина
Решавање сложенијих једначина и неједначина
Прости и сложени изрази
Вредност израза
ЈУН
Вредност израза
Вредност израза
Запремина. Запремина тела
Јединице за запремину
Израчунавање запремине квадра и коцке
Израчунавање запремине квадра и коцке
Задаци за обнављање градива
Задаци за обнављање градива
Задаци за обнављање градива
Задаци за обнављање градива

У
О
В
У
О
О
В
У
О
О
О
В
Об
Об
Об
Об

Тип часа:О- обрада; У- утврђивање;Oб- обнављање;ПРО- продубљивање;
С- систематизација;В- вежбање;ПЗ- провера знања

Обавезни наставни предмет:ПРИРОДА И ДРУШТВО
Редни
број
недеље

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Редни
број
часа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Како се понашамо у одељењу. Правила понашања у
одељењу
Иницијални тест
Моја домовина је део света. Држава Србија
Држава Србија
Симболи Србије. Основни подаци о Београду
Географски положај Србије
Становништво Србије
(пројектна настава IV2 )
Моја домовина Србија

ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Моја домовина Србија
Дечја права. Тимски рад и моје учешће у тимском раду
Шта је природа. Царство биљака
Царство биљака. Лековите и гајене (култивисане) биљке
Царство животиња. Прилагођеност животиња животним
условима

Тип
часа

уводни час
ПЗ
О
О
О
О
О
У

ПЗ
У
О
О
О
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8.
9.

14.
15.
16.
17.
18.

10.

11.
12.
13.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

14.
15.
16.

27.
28.
29.
30.
31.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

24.

26.

45.
46.
47.
48.

27.

49.
50.

25.

Царство животиња. Домаће животиње
Шта знамо о животињама
Човек – део природе
Сети се шта смо научили
Сусрет с природом
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Рељеф и клима Србије
Воде Србије
Земљиште Србије
Сети се шта смо научили
Рељеф и клима низијске области Србије
Воде низијске области Србије
Биљни и животињски свет низија
Пољопривреда. Привреда
ДЕЦЕМБАР
Низијске области Србије
Рељеф и клима брдско-планинске области Србије
Воде брдско-планинске области Србије
Земљиште, биљни и животињски свет брдско-планинске
области Србије
Пољопривреда и привреда брдско-планинске области
Србије
Брдско- планинска област Србије
Сети се шта смо научили
Низијска и брдско-планинска област Србије
Особине материјала. Топлотна својства. Преношење
топлоте
ЈАНУАР
IV Желим да знам...
Електрична и магнетна својства материјала
Светлосна пропустљивост материјала
Смеше. Раздвајање састојака смеше
Повратне и неповратне промене материјала. Запаљиви
материјали
Сети се шта смо научили
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Како се некад живело. Лента времена.
Србија у прошлости
Стефан Немања. Свети Сава и Стефан Првовенчани
Династија Немањића
МАРТ
Династија Немањића
Живот сељака и властеле у држави Немањића
Распад српскогцарства
Деспот Стефан Лазаревић. Деспот Ђурађ Бранковић и пад
Србије
Живот у Турском царству. Хајдуци и ускоци. Сеоба Срба
Први српски устанак

О
У
О
У
ПЗ

О
О
О
У
О
О
О
О
У
О
О
О
О
У
У
ПЗ
О

О
О
О
О
У

О
О
О
О
У
О
О
О
О
О
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28.

51.
52.
53.

29.

54.

30.
31.
32.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

33.

61.

34.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

35.
36.

37.
38.
39.

69.
70.
71.
72

Други српски устанак
Први и Други српски устанак
Живот у Србији у време кнеза Милоша
АПРИЛ
Кнез Михаило Обреновић. Србија постаје независна
држава
Први светски рат
Стварање Краљевине Југославије
Други светски рат. Стварање нове Југославије
Први и други светски рат
Србија је део света
Сети се шта смо научили
МАЈ
VI Истражујемо
Путовање кроз прошлост (пројектна настава-Значајне
личности наше историје – IV1)
Човек и енергија
Необновљиви и обновљиви извори енергије
Човек и природна богатства
Човек и живи свет
Како се испитују природне појаве.
Кретање тела
Пређени пут при клизању и котрљању. Падање тела
ЈУН
Клатно. Звук
Сети се шта смо научили
Истражујемо природне појаве
Систематизација градива

О
У
О
О
О
О
О
У
О
ПЗ

У
О
О
О
У
О
О
О
О
У
ПЗ
С

Тип часа:О- обрада; У- утврђивање;Oб- обнављање;ПРО- продубљивање;
С- систематизација;В- вежбање;ПЗ- провера знања

Обавезни наставни предмет:ЛИКОВНА КУЛТУРА
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

2.
3.

1-2
3-4

4.
5.

5-6
7-8

6.

9-10

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Линија– цртеж. Скица. Моје шаре
Линија– простор. Цртам ти причу, омиљена песма или
прича
Цртеж од речи.
Волумен– простор. Обликујем чинију
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Боја– простор. Град из маште

Тип
часа

О
О
О
О

О
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7.

11-12

8.
9.
10.

13-14
15-16
17-18

11.
12.
13.
14.

19-20
21-22
23-24
25-26

15.

27-28

16.
17.
18.

29-30
31-32
33-34

19.

35-36

20.
21.
22.

37-38
39-40
41-42

23.
24.
25.

43-44
45-46
47-48

26.

49-50

27.
28

51-52
53-54

29..

55-56

30.
31.
32.

57-58
59-60
61-62

Површина- простор. Необичне површине на цртежима.
Моја историја природе
Природа- моја инспирација. Мој пејзаж
Слушамо и сликамо
Линија, површина, волумен, боја– простор. Уметнички
квиз, естетска анализа и оцењивање
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Боје –основне боје. Украси теглу
Изведене боје– наранџаста. Тањир
Темпера. Шума у јесен
Гваш. Зимски пејзаж. Уметнички квиз. Естетска анализа
и оцењивање
ДЕЦЕМБАР
Скулптуре од пронађених предмета. Бића из моје
маште. Уметнички квиз, естетска анализа и оцењивање
Топле и хладне боје. Два друга-робот и клован
Новогодишњи украси
Новогодишња честитка
ЈАНУАР
IV Желим да знам...
Сликарске технике. Пастели и креде у боји. Моје
откриће
Колаж. Мој колаж
Деколаж. Игром до нове слике
Асамблаж. Нови облици од старих предмета. Уметнички
квиз, естетска анализа и оцењивање
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Изведене боје– љубичаста. Саксија за цвеће
Изведене боје – зелена. Дрвене варјаче
Дугине боје. Уметнички квиз, естетска анализа и
оцењивање
МАРТ

О

Тродимензионално обликовање. Колаж од облика и
линија
Свет око мене
Мој омиљени музички инструмент. Маштам и правим
инструмент
Колаж од фотографија. Шашави простор
АПРИЛ
Фротаж. Чудесна башта
Акварел. На обали
Амбијенти. Позориште. Скица за маску и костим

О

В
В
У

О
О
О
О

У
О
В
В

О
В
О
О

О
О
У

В
В
О
В
О
О

МАЈ
VI Истражујемо
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34.
35.
36.

63-64
65-66
67-68

Скице за сценографију
Израда маски
Израда костима

О
В
О

37.
38.

69-70
71-72

ЈУН
Израда сценографијеУметнички квиз
Проба представе

О
В

Тип часа:О- обрада; У- утврђивање;Oб- обнављање;ПРО- продубљивање;
С- систематизација;В- вежбање;ПЗ- провера знања

Обавезни наставни предмет:МУЗИЧКА КУЛТУРА
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.

5.
6.
7.
8.

11.
12.
13.
14.

9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.

14.
15.
16.
17.

19.
20.
21.

18.
19.
20.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Знање злата вредно
Свирам, певам, радујем се
Дечји свет
Трочетвртински такт
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Игре у троделном такту
К. Сен-Санс, Карневал животиња
П. И. Чајковски, Лабудово језеро
Прима и секунда волта
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Србија, моја домовина- обрада
Продужење ноте и паузе
Сети се шта смо научили
ТонЛА
Четворочетвртински такт
ДЕЦЕМБАР
Цела нота и пауза
Јутарње расположење
ТонСИ
Срећна Нова година
ЈАНУАР
IV Желим да знам...
ТонДО2
Сети се шта смо научили
Двогласно певање и свирање
ФЕБРУАР

Тип
часа

Об
Об
О
О

В
О
О
О

О
О
С
О
О
О
У
О
В

О
С
О
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23.
24.
25.

21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.

24.
25.
26.
27.

30.
31.
32.

28.
29.
30.

34.
35.
36.
37.

31.
32.
33.
34.

38.
39.

35.
36.

V Путујемо у прошлост
Канон усред зиме
Сети се шта смо научили
Музичко наслеђе
МАРТ
Српски народни инструменти
Још неки народни музички инструменти
Сети се шта смо научили
C–dur лествица
АПРИЛ
Темпо
Интервали
Сети се шта смо научили
МАЈ
VI Истражујемо
Пролећне играрије
Пролећне чаролије
Моја мала фонотека
Модест Мусоргски, Слике са изложбе
ЈУН
Топло лето лагано се буди
Сети се шта смо научили

О
С
О
О
О
С
О
В
О
В

О
О
О
О
О
В

Тип часа:О- обрада; У- утврђивање;Oб- обнављање;ПРО- продубљивање;
С- систематизација;В- вежбање;ПЗ- провера знања

Обавезни наставни предмет:ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број
недеље

1.
2.

3.

4.

5.

Редни
број
часа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Упознавање ученика са планом рада на изабраном спорту
Поново смо на часу фискултуре
Техника трчања и ниски старт
Упознавање ученика са димензијама терена, техником и
тактиком
Ниски старт и брзо трчање на 40 метара
Ниски старт и спринт на 40 м
Правила игре кроз суђење
Скок удаљ - згрчна техника
Скок удаљ
Техника вођења лопте
Скок удаљ згрчном техником
„Тасино коло“

Тип
часа

уводни час
уводни час
обучавање
обрада
увежбавање
проверавање
обучавање
обучавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
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13.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Техника вођења лопте

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Колут напред и назад
Колут напред преко лопте
Техника пријема лопте
Летећи колут
Летећи колут и разношка
Техника пријема лопте
Летећи колут и разношка преко козлића
Разношка
Примена научених елемената кроз игру
Став о шакама уз помоћ
Став о шакама уз помоћ
Примена научених елемената кроз игру
Вежбе на тлу - састав
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Став о шакама уз помоћ
Елементи одбране, став и кретање
Вежбе на тлу - састав
Вежбе на тлу - састав
Елементи одбране, став и кретање
Полигон препрека
Штафетне и елементарне игре по избору ученика
Игра 1:1, спречавање нападача
Вежбе на разбоју
Вежбе на разбоју
Игра 1:1, спречавање нападача
Валцер корак
Штафетне и елементарне игре по избору ученика
ДЕЦЕМБАР
Примена научених елемената кроз игру
„Кружни тренинг“ са елементима вежби снаге
Скок увис прекорачном техником - „маказице“
Примена научених елемената кроз игру
Скок увис прекорачном техником - „маказице“
Елементарне и штафетне игре са трчањем и гађањем у
циљ
Одузимање лопте, пресецање
Српско коло „Моравац“
Правилно држање тела
Одузимање лопте, пресецање
Колут напред преко лопте до чучња
Елементара игра „Између четири ватре“
Вођење лопте, финтирање

53.

ЈАНУАР
IV Желим да знам...
Елементарне игре са скакањем и прескакањем кратке

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

увежбавање

увежбавање
обучавање
обучавање
обучавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
проверавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
обучавање

проверавање
обучавање
увежбавање
проверавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обучавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обучавање
обучавање
обрада
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обучавање

увежбавање
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20.

21.

22.

23.

24
25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.

вијаче
Спојени колут напред до чучња и колут назад
Вођење лопте, финтирање
Спојени колут напред до чучња и колут назад
Штафетне игре лоптом и колутом напред
Елементи напада, став
Елементарне игре са трчањем и гађањем у циљ
Полигон препрека са различитимоблицима кретања
Елементи напада, став
Полигон препрека
Вежбе на разбоју
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Вежбе на разбоју
Примена научених елемената кроз игру
Валцер корак
Елементарне игре са прескакањем
Примена научених елемената кроз игру
Прескок - разношка
Штафетне игре
МАРТ
Промена правца кретања
Вођење лопте руком
Шутирање руком из места и вођења
Промена правца кретања
Рукомет
Рукомет
Елементарни шутеви
Летећи колут
Летећи колут
Елементарни шутеви
Високи старт и истрајно трчање као припрема за крос
Високи старт и истрајно трчање као припрема за крос
Међуодељењски сусрет: Фудбал: игра 2x15min, правила
суђења
АПРИЛ
Лична хигијена - предавање
Елементарне игре лоптом
Кошарка
Међуодељењски сусрет: Фудбал: игра 2x15min, правила
суђења
Кошарка – „шут“ и „скок – шут“
Кошарка – игра две екипе
Групна тактика у одбрани
Правилна исхрана - предавање
МАЈ
VI Истражујемо
Групна тактика у одбрани
Пролећни крос
Антропометријско мерење и елементарне игре

обучавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање

увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
Увежбавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
обучавање
проверавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање
обрада
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
обучавање
обрада

увежбавање
увежбавање
увежбавање
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35.

36.

37.
38.

39.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Сложени шутеви (шут главом)
Чунасто трчање
Скок удаљ из места
Сложени шутеви (шут главом)
Бацање медицинке
Одбијање лопте од зида
Сложени шутеви (флеш) спољном страном ноге
Издржај у згибу
Брзо трчање на 40 метара
ЈУН
Међуодељењски сусрет: Игра 2x15min, правила суђења
Одбојка - игра две екипе
Одбојка - игра две екипе
Међуодељењски сусрет: Игра 2x15min, правила суђења
Елементарне игре

обучавање
проверавање
проверавање
увежбавање
проверавање
проверавање
обучавање
проверавање
проверавање
увежбавање
обучавање
увежбавање
увежбавање
увежбавање

Изборни наставни предмет:ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

9.
10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.

14.
15.
16.
17.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Сетимо се шта смо досад научили
Озонски омотач
Изаберимо здрав живот
Излет у природу
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Самоникле биљке
Хербаријум
Животиње у циркусу
Промена климе
НОВЕМБАР
III Домовина се брани лепотом
Знаци из природе. Временска прогноза
Штетне материје у реци
Здраво земљиште
На еколошкој фарми
Одакле стиже храна
ДЕЦЕМБАР
Посматрање птица
Белоглави суп
Сви треба да брину о животној средини
Твоја брига о планети
ЈАНУАР
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19.
20.
21.

18.
19.
20.

23.
24.
25.

21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.

24.
25.
26.
27.

30.
31.
32

28.
29.
30.

34.
35.
36.

31.
32.
33.
34.

37.
38.
39.

35.
36.

IV Желим да знам...
Вода на путу од реке до славине
Акција: Штедимо воду
Хемијски препарати за домаћинство
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Течни сапун
Чипс од јабука
Маслачак. Чичак
МАРТ
Твој мали врт
Откривање трагова
Пуж на путу
Стаклена башта
АПРИЛ
Акција: Еколошке новине
Како смањити количину кућног отпада
Размена уместо куповине
МАЈ
VI Истражујемо
Отпад није смеће
Енергија у свакодневном животу
Сунчева енергија
Зелена укрштеница
ЈУН
Акција: Школско такмичење чувара природе (припрема такмичења)
Акција: Школско такмичење чувара природе (реализација)

Изборни наставни предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Редни
број
недеље

Редни
број
часа

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.

5.
6.
7.
8.
9.

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СЕПТЕМБАР
I Свуда пођи, својој кући дођи
Шта нас чека у четвртом разреду
Права, дужности, правила
Правимо наша правила
Ми негујемо вредности у нашој учионици
ОКТОБАР
II Сусрет с природом
Бисерместо – наша акција изван школе
Наша је акција атракција
Међузависност
Мрежа живота
Бринемо о биљкама и животињама
НОВЕМБАР
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III Домовина се брани лепотом
11.
12.
13.
14.

10.
11.
12.
13.

15.
16.
17.
18.

14.
15.
16.
17.

19.

18.

20.
21.

19.
20.

23.
24.
25.

21.
22.
23.

26.
27.
28.
29.

24.
25.
26.
27.

30.
31
32.

28.
29.
30.

34.
35.
36.
37.

31.
32.
33.
34.

38.
39.

35.
36.

Дрво дечјих права
Имам право на права
Правимо рекламни штанд дечјихправа
Сви различити – сви једнаки
ДЕЦЕМБАР
Сви различити – сви једнаки – истраживачи
Да сам чаробњак, ја бих...
Ставови о моћи
Шта кад мене обузме моћ
ЈАНУАР
IV Желим да знам...
Сукобе превазилазимо ненасилном комуникацијом
Поступак договарања на делу
Неправда је кад..
ФЕБРУАР
V Путујемо у прошлост
Ставови о правди
Где је ту правда?
Јапоруке – лек за сваки сукоб
МАРТ
Активно саосећајно слушање
Сукобе претварамо у мир
Тимски радимо
У тиму за сваког места има
АПРИЛ
Да се чује наш глас – желимо да променимо...
И ми се питамо
Желимо да у школи променимо...
МАЈ
VI Истражујемо
Делујемо јединствено
Аргументи за нашу визију
Стереотип-Клинци и клинцезе
Сви ми имамо предрасуде
ЈУН
Заступамо своје интересе
Ја пре, ја после
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ДОПУНСКА НАСТАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК

РЕДНИ
БРОЈ
ТЕМЕ

НАЗИВ ТЕМЕ
Свуда пођи, својој кући дођи

БРОЈ
ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

1.
2.

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
1. Врсте реченица

3.

Управни и неуправни
говор
Подела именица по
значењу. Род и број
именица

4.

Писање великог слова

5.

Припрема за писмени
задатак

6.

Врсте речи

7.

Придеви: врсте, род,
број
Припрема за писмени
задатак

2.

1.
3.
Сусрет с природом
2.

1.
2.

Домовина се брани лепотом

1.
2.

3.
3.

4.

Желим да знам
Путујемо у прошлост

9.

1.

10. Глаголи. Садашње,
прошло, будуће време

1.

3.

Истражујемо
6.

Бројеви

4.

2.
5.

8.

11. Субјекат и предикат
12. Објекат и прилошке
одредбе
13. Врсте речи и служба
речи у реченици

4.

14. Вежбе у препричавању

5.

15. Атрибут

1.

16. Личне заменице.Вежбе
у изражајном читању

2.
3.

КОРЕКЦИЈЕ

17. Писање сугласника ј
18. Скупови речи и ред
речи у реченици
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ДОПУНСКА НАСТАВА -МАТЕМАТИКА
РЕДНИ
БРОЈ
ТЕМЕ

НАЗИВ ТЕМЕ

БРОЈ
ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

Свуда пођи, својој кући дођи
1

1.
Сусрет с природом
2.
Домовина се брани лепотом
3.

2

2. Бројеви до милион

1

3. Бројеви већи од милион

2

4. Сабирање и одузимање
бројева већих од 1000

1

5. Својства сабирања

2

6. Својства одузимања

3

7. Разломци

4
Желим да знам

1

4.
2
Путујемо у прошлост

1
2

5.
3
4

Истражујемо

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
1. Писање, читање и
упоређивање
четвороцифрених бројева

8. Израчунавање површине
правоугаоника и квадрата
9. Израчунавање површине
правоугаоника и квадрата
10. Множење вишецифрених
бројева
11. Множење вишецифрених
бројева
12. Дељење вишецифреног
броја једноцифреним
бројем
13. Дељење вишецифреног
броја вишецифреним
бројем
14. Множење и дељење збира
и разлике бројем

5

15. Површина квадра и коцке

1

16. Једначине и неједначине

2
6.
3

КОРЕКЦИЈЕ

17. Решавање задатака
помоћу израза
18. Сабирање и одузимање,
множење и дељење у скупу
природних бројева

,
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ДОДАТНА НАСТАВА - МАТЕМАТИКА
РЕДНИ
БРОЈ
ТЕМЕ

НАЗИВ ТЕМЕ

1.

Свуда пођи, својој кући дођи

1

НАЗИВ НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
1. Природни бројеви

2

2. Природни бројеви

БРОЈ
ЧАСОВА
ПО ТЕМИ

2

3. Пребројавање бројевних
скупова
4. Пребројавање бројевних
скупова
5. Рачунске операције
(изрази)
6. Рачунске операције
(изрази)
7. Рачунске операције
(изрази)
8. Рачунске операције
(изрази)
9. Нумерација
вишецифрених бројева
10. Нумерација
вишецифрених бројева
11. Сложенији задаци

3

12. Сложенији задаци

4

13. Сложенији задаци

5

14. Сложенији задаци

6

15. Проблеми пресипања

7

16. Проблеми пресипања

3
4
2.

Сусрет с природом

1
2
3
4
5

3.

Домовина се брани лепотом

1

1

17. Магични квадрати и
сличне схеме
18. Магични квадрати и
сличне схеме
19. Бројевни ребуси –
дешифровање операције
20. Бројевни ребуси –
дешифровање операције
21. Квадрат и правоугаоник

2

22. Квадрат и правоугаоник

3

23. Пребројавање

4

24. Пребројавање

5

25. Проблеми мерења

6

26. Проблеми превожења и
размештања

8
4.

Желим да знам

1
2
3

5.

Путујемо у прошлост

КОРЕКЦИЈЕ
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1

27. Решавање задатака
помоћу једначина
28. Решавање задатака
помоћу једначина
29. Површина коцке и
квадра – задаци
30. Површина коцке и
квадра – задаци
31. Резање и састављање

2

32. Математичке игре

3

33. Математичке игре

7
8
9
10
6.

Истражујемо

4
5
6

34. Логички задаци – задаци
досетке
35. Логички задаци – задаци
досетке
36. Логички задаци – задаци
досетке

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ IV РАЗРЕДА
СЕПТЕМБАР:
1.Први час у четвртом разреду
2.Подсећање на правила лепог понашања
3.Безбедност деце у саобраћају: „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у
саобраћају!“
4.Припреме за активности у Дечјој недељи
Родитељски састанак
ОКТОБАР:
1.Права и обавезе ученика у школи
2. Шта ради полиција: „Полицајац је заштитник деце!“
3. Тајанствени пријатељ
4.Распоред рада и одмора током дана (правимо план)
5.Шта можемо да урадимо у учионици и шк. дворишту
Пријем родитеља
НОВЕМБАР:
1.Желео бих да сазнам
2.Припреме за „Читалачку значку“
3. Заједно против насиља: „Заједно против насиља!“
4. Како да помогнемо једни другима
Пријем родитеља
ДЕЦЕМБАР:
1.Књиге које читамо
2. Превенција и заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних дрога: „НЕ дрогама и
алкохолу!“
3.Мало позориште у одељењу
4.Припремамо се за маскенбал
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Родитељски састанак
ЈАНУАР:
1.Бирамо најбољег рецитатора
2.Обележавамо Дан Светог Саве
ФЕБРУАР:
1.Култура понашања, међусобни односи
2. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа: „Сурфуј интернетом безбедно!“
3.Причамо о спорту (спорт који волим)
4.Припремамо се за „ Читалачку значку“
Родитељски састанак
МАРТ:
1. . Заштита деце од трговине људима: „Заштитимо децу од трговине људима!“
2.Припремамо се за ,,Мислишу''
3.Како расту девојчице – разговор са девојчицама
4.Како расту дечаци – разговор са дечацима
Пријем родитеља
АПРИЛ:
1. Припремамо се за Пролећни базар
2. Заштита од пожара: „Опрезно са ватром и водом!“
3.Хигијена уста и зуба
Родитељски састанак
МАЈ:
1.Међусобно опхођење ученика, правилан однос дечак – девојчица
2. Заштита од опасних материја и природних непогода: „Знањем се штитимо од природних
непогода!“
3.Међуодељењски турнири у фудбалу и у игри Између две ватре
4.Припремамо се за школске свечаности
Пријем родитеља
ЈУН:
1.Припремамо се за школске свечаности
2.На крају четвртог разреда - приредба
Родитељски састанак
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
СЕПТЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Организација наставе и режим рада у школи
2.Уџбеници и прибор за наставу
3.Изборни предмети
4.Избор представника Савета родитеља одељења
5.Текућа питања
НОВЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
2.Запажања о раду и понашању ученика
3.Пружање помоћи ученицима у учењу
4. Текућа питања
ДЕЦЕМБАР:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију плана и програма
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2.Анализа успеха и дисциплине ученика
3.Мере за побољшање успеха
4. Препоруке за активан одмор ученика за време зимског распуста
5. Текућа питања
МАРТ:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Заједнички родитељски састанак радионичарског типа, родитеља, ученика и разредних
старешина на тему: «Како да се припремимо за V разред“
АПРИЛ:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Запажаља о раду и понашању ученика
2. Пружање помоћи ученицима у учењу
3. Текућа питања
ЈУН:
РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
1.Осврт на реализацију годишњег програма рада
2.Општи успех, успех по предметима и појединачни успех
3.Похвале ученицима
4.Препоруке за активан одмор ученика за време летњег распуста
ПРОГРАМ РАДА ДРУШТВЕНИХ, ТЕХНИЧКИХ, ХУМАНИТАРНИХ, СПОРТСКИХ
И КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ,
СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
Оријентациони план
Активности
Акције сакупљања секундарних сировина
Уређење учионице
Aктивности у Дечијој недељи
Посетепозоришту
Посета библиотеци
Приредбе: Новогодишњи маскенбал, Школска слава,
Дан школе, приредба за будуће прваке, одељењске приредбе
Хуманитарне акције
Учешће на ликовним и литерарним
конкурсима
Сусрет с...
Јесењи и пролећни крос
Међуодељењски сусрети
Пролећни базар
Израда тематских паноа
Изложба у одељењу и школи
Излети
Настава у природи
Сусрет са будућим првацима
Одељењско веће IV разреда:
IV1Ивона Аџић
IV2Весна Вукмановић
IV3Милена Поткоњак

Месец
У току године
IX, XII, III, IV
X
X, XII, II. IV
II
X, XII, I, VI
У току године
У току године
У току године
X, V
IV, V
IV
У току године
У току године
X, V
По договору
VI
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OШ "Соња Маринковић"
(назив основне школе)

Земун
(место)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
за школску 2018/2019. годину

Сања Бојовић
(презиме и име наставника)

Наставни предмет: Енглески језик
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Happy House 2 – 4. РАЗРЕД
Редни број
и назив
наставне теме

Ред.
брoj
часа
1.
Unit 1:
2.
Welcome back 3.
4.
5.
6.
7.
8.
Unit 2:
9.
Happy
Families
10.
11.

Unit 3:
Food, food,
food

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назив наставне јединице
Lesson 1: Where’s Flossy? # Demonstrative pronouns
Lesson 2: The Alphabet
Lesson 3: How do you spell...?
Lesson 4: Reading into writing
Lesson 1: Visitors # His/her
Lesson 2: Family vocabulary
Lesson 3: Numbers 20-100
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links-Comparing ages
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Giant Spiders (part 1)
#
Lesson 8: Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: Food # Likes/dislikes
Lesson 2: Food. Some/any
Lesson 3: Telling the time (1)
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links-Healthy eating
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland
-The Giant Spiders (part 2)
#
Lesson 8: Our world
Lesson 9: Pronunciation and review

Обрада Утврђ. Провера Укупно
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

4

8

8

1
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Provera

21.

Редни број
и назив
наставне теме

Ред.
брoj
часа
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Unit 4:
A day at the
zoo

28.

Unit 5:
In the town

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Unit 6:
Just for fun

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Test (units 1-3)

1

Назив наставне јединице
Lesson 1: At the zoo # Wild animals
Lesson 2: More wild animals vocabulary
Lesson 3: Comparing people or animals
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links-The Carnival of the Animals
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The Giant Spiders (part 3)
Lesson 8: Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: Toy shop # There is/there are
Lesson 2: Places in a town
Lesson 3: Forms of transport
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links- Map reading and directions
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland- Giant Spiders (part 4)
Lesson 8: Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: I like... # Present Simple
Lesson 2: Do you like…? Yes, I do/No, I don’t.
Lesson 3: Days of the week
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links- Looking at books
Lesson 6: Reading into writing
Lesson 7: Colin in Computerland-The End of Planet Earth (part 1)
Lesson 8: Our world

1

Обрада Утврђ. Провера Укупно
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

8

8

8
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45.
Provera

46.

Ред.
брoj
часа
47.
48.
49.
Unit 7:
50.
People at work
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Unit 8:
58.
What’s the
59.
weather like?
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Unit 9:
66.
What
67.
happened?
68.
69.
70.
71.
Provera
72.

Lesson 9: Pronunciation and review
Test (units 4-6)

Редни број
и назив
наставне теме

Назив наставне јединице
Lesson 1: I’m late # Telling the time (2)
Lesson 2: Jobs and professions
Lesson 3: Johnny is a postman (song) # Jobs
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links- The solar system
Lesson 6: Reading into writing
Lessons 7/8: Colin –The End of Planet Earth (part 2). Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: It’s snowing! # Present Continuous
Lesson 2: Describing weather
Lesson 3: Umbrellas! Umbrellas! (song)
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links- Weather graphs
Lesson 6: Reading into writing
Lessons 7/8: Colin -The End of Planet Earth (part 3). Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Lesson 1: There was a ghost # Past Simple (BE: was/were)
Lesson 2: Sir Sidney and Lady Jane # Past Simple (love, live, have, play, like)
Lesson 3: I went to a shop # Past Simple (go, buy, write, see, say)
Lesson 4: Language practice
Lesson 5: Cross-curricular links-Inventions
Lesson 6: Reading into writing
Lessons 7/8: Colin -The End of Planet Earth (part 4). Our world
Lesson 9: Pronunciation and review
Test (units 7-9)
Systematisation

1
1

1

Обрада Утврђ. Провера Укупнo
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1

8

8

8
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1

1

1

1

УKУПАН БРОЈ ЧАСОВА

26

43

3

72

46

Објашњење
• План рада предвиђа 26 час за обраду и 46 часова за утврђивање и остале типове часова . Ако у колони пише обрада 0,5,
утврђивање 0,5 , наставник, у рубрику где уписује час у дневнику, уписује обрада и утврђивање за ту наставну јединицу.
• Овим планом предвиђене су три писмене провере знања: после трећег, шестог и деветог јунита. Тестове наставник креира
сам или да користи оне из Teacher’sEvaluation Book –a.
• Уколико наставник процени да му не одговара да се провере знања реализују како је дато у плану, може да их помера и
реализује онако како њему одговара.
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11. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН
Право на ИОП има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у
образовању и васпитању због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или
напредовању у васпитно-образовном или образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу
на остваривање општих исхода образовања и васпитања
Подаци прикупљениод стране тима за пружање додатне образовне подршке детету односно
ученику, ради израде ИОП-а, морају бити заштићени од злоупотребе, те ће усвојени ИОП-и
чинити прилог Школског програма.

11.1. Програм инклузивног образовања
Законом о основама система образовања и васпитања, Службени гласник 72/2009. године
предвиђено је увођење инклузивног образовања за децу из осетљивих група. Одлуком
Наставничког већа формиран је Школски тим за инклузивно образовање, који је прошао
обуку 12. и 13.06.2010. године.
Програм Тима за инклузивно образовање

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Програм Тима за инклузивно образовање за шк. 2018/19.годину
(Млађи разреди)
Евидентирање броја ученика који имају потребу за прилагођеном, тј.
индивидуализованом наставом и разговор о тешкоћама са којима се сусрећу
Успостављање сарадње са волонтерима, дефектолозима и др. стручњацима, као и са
стручним сарадницима из школе у вези са пружањем додатне подршке појединим
ученицима
Наставак сарадње са ОШ „Радивој Поповић“ и реализација семинара и обуке ученика
и наставника у знаковном језику
Евалуација на крају првог тромесечја, предлози за бољи рад. Ажурирање података у
Регистру педагошких профила ученика.
Евалуација на крају првог полугодишта
Приказ стања у првом разреду (Има ли ученика којима је потребна додатна
подршка?Који су следећи кораци? - време реализације: јануар 2018.
Ажурирање података у Регистру педагошких профила ученика. - време реализације:
јануар 2018.
Питања и проблеми у реализацији индивидуализације и ИОП-а - време реализације:
април 2018.
Евалуација рада и сарадње са свим члановима Тима - време реализације: мај 2018.
Ефекти реализације индивидуализације и ИОП-а. Ажурирање података у Регистру
педагошких профила ученика. - време реализације: јун 2018.
Примери добре праксе у пружању додатне подршке ученицима млађих разреда време реализације: током школске године.
Чланови Тима за инклузивно образовање за
млађе разреде
Бранка Граховац и Светлана Алексић
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Активности
Формирање Тима за инклузивно бразовање
Израда глобалног плана рада Тима за инклузивно образовање са операционализацијом
активности
Сарадња са ОШ «Сава Јовановић-Сирогојно», подршка Мобилног тима ученицима и
наставницима наше школе
Укључивање дефектолога волонтера у рад са ученицима који имају потребе за додатном
подршком
Организовање предавања на тему израде педагошког профила ученика и ИОП-а
Анализа планова и припрема наставника - да ли је присутна индивидуализација и
диференцијација
Реализовање предавања за НВ, тема: Дисхармоничан развој и подршка ученицима са дислексијом
Идентификовање ученика првог и
другог разреда којима је потребна посебна подршка педагога и психолога
Праћење примене индивидуализације (захтеви,темпо, материјали, задаци) на посећеним часовима
у оквиру самовредновања области: Настава и учење
Реализација Програма додатне подршке ученицима првог разреда, који имају тешкоће у
писању и прилагођавању на школу
Реализација Програма додатне подршке ученицима другог разреда са тешкоћама у учењу и
понашању
Идентификовање ученика од III до VIII разреда којима је потребна посебна подршка
Помоћ наставницима у изради ИОП-а
Анализа праћења напредовања ученика који похађају допунску и додатну наставу, индивидуализовану
наставу ИОП 1 и ИОП 3
Тема за НВ: „Прилагођавање метода рада и наставних средстава потребама ученика“
1.Евалуација напредовања ученика
2.Размена искустава о примени ИОП-а између чланова Тима за ИО
Помоћ Мобилног тима у подршци ученицима са тешкоћама у учењу
Ревидирање већ урађених ИОП-а
Евидентирање ученика за рад по ИОП-у
Додатна подршка Тима из ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“ једном недељно
Евалуација Програма додатне подршке
Писање извештаја о раду дефектолога-члана Мобилног тима из ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“
Тестирање знања ученика са којима се ради по ИОП-у
Разматрање и предлагање мера за унапређење инклузивне праксе
Организација трибина и предавања за родитеље, упућивање у Саветовалиште за родитеље у
Топличкој
Организовање волонтерске вршњачке подршке ученицима са тешкоћама у учењу
Успостављање сарадње са релевантним установама,школама
унапређивања ИО
Ефектиреализацијеиндивидуализације и ИОП-а

и организацијама у циљу
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12. ДРУГИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
12.1. Програм културних активности школе
Програм Тима за културне активности
Активности

Начин реализације

Организовање обележавање Дана школе –јубилеј 60 година од
оснивања
Фестивал науке (популарни огледи из природних наука)

Приредба
Демонстрација огледа

Обележавање Нове године

Изложбе ликовних радова

Новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда

Свечана манифестација

Обележавање Дана Светог Саве
«Језиком уклањамо границе»

Свечана академија
Приредба на страним језицима

Ликовна изложба поводом Ускршњих празника

Изложба

Смотра младих писаца

Песнички сусрет у библиотеци

Свечаност за будуће прваке
Креативне ликовне радионице
(калиграфија, вајање, цртање ... )
Инклузивне ликовне радионице

Приредба
радионице

Инклузивне ликовне радионице

Организовање приредбе «Покажи шта знаш»

Заједничке радионице наших
ученика и ОШ «Радивој
Поповић»
Заједничке радионице наших
ученика и ОШ «Вељко
Рамадановић»
Приредба

12.2. Програм школског спорта, шаха и спортских активности
План и програм Школског спорта и спортских активности је усаглашен са програмом активности
Савеза за школски спорт Србије.
Од школске 2013/14. године уведена је као нова активност - Недеља школског спорта,по једна у
сваком полугодишту. У планираним активностима, биће ангажовани сви ученици школе. Избор
спортских активности је прилагођен узрасту и интересовањима ученика.
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ПрограмТима за развој школског спорта, шаха и спортских активности
Активности

Начин реализације

*Недеља школског спорта за млађе ученике

Такмичења на полигонима, у игри
„Између две ватре“...

«Трка за срећније детињство»

Организатор-Црвени крст Београда

Светосавски шаховски турнир
*Недеља школског спорта за млађе ученике

Такмичење за дечаке и девојчице
Такмичења на полигонима, у игри
„Између две ватре“...

Крос

Организовање промоције кандидата и
гласања

*Учешће ученика на градским такмичењенима

12.3. Програм заштите деце од дискриминације, злостављања и
занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања
Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:
☺ развија и негује културу понашања
☺ не толерише насиље и не ћути о њему
☺ развија одговорност свих
☺ обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол
за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете Републике
Србије је 2010. године објавило Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, којим је прецизирана
улога свих који су укључени у живот и рад школе.
Програмом заштите ученика од насиља, злоставаљања и занемаривања, дефинисане су
превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од
насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике
обухвата.
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Програма заштите деце од дискриминације, злостављања и занемаривања и програма
превенције других облика ризичног понашања

СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉ

НИВО
АКТИВНОСТИ

ИНДИКАТОРИ

Ангажовање
постојећих
ресурса Школе
за
стварање
безбедног и
подстицајног
окружења

Поштовање Посебног
протокола за заштиту
деце
и ученика од насиља,
злостављања
и занемаривања у
образовноваспитним
установама (ПП)

- На нивоу Школе
формиран Тим за
заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања и
програма превенције
других облика ризичног
понашања
- Школа има израђен
Програм заштите деце од
насиља
- Успостављен ланац
одговорности у
ситуацијама насиља
-Сви наставници
поседују писмена
упутства о поступању у
складу са Протоколом о
заштити ученика од
насиља
-Евидентирање
ситуација насиља на
утврђеном обрасцу
-Одржани заједнички
састанци Тима и групе
родитеља и деце
-Одржане конференције
случаја
- Дефинисана и
обезбеђена ризична
места у оквиру зграде и
дворишта

Обезбеђивање
простора у
којима бораве
ученици унутар
Школе и у њеном
непосредном
окружењу

Усклађивање
школских
докумената

Избор одељењских
медијатора на ЧОС-е

- Обезбеђени ризични
периоди дана и
активности када долази
до повећаног ризика по
безбедност
Програм заштите
ученика од насиља ... и
програм превенције
других облика ризичног
понашања је саставни
део Годишњег плана
рада школе за
2017/18.година
Изабрани по четири
одељењска медијатора

РЕАЛИЗАТОРИ

ИНСТИТУЦИЈЕ
КОЈЕ
УЧЕСТВУЈУ

Наставничко веће
Локална
заједница:

Стручна служба

-Управа
саобраћајне
полиције
-ПУ
-ДЗЗ
-ДМЗ
-ЦСР

Тим за превенцију
насиља

Педагог

Наставници, Тим

Тим

Тим

ЦСР/ДЗЗ

Тим за превенцију
насиља, школски
полицајац

Локална
самоуправа
Полиција

Дежурни
наставници, домар,
Вршњачки тим,
школски полицајац,
овлашћено лице

Приватно
обезбеђење

Школски тим за
превенцију насиља
и других облика
ризичног понашања

Тим за израду
Годињег плана
рада школе

Одељенске
заједнице III-VIII
разреда и
одељењске
старешине

Школа
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Стварање и
неговање климе
прихватања,
толеранције и
уважавања

Формирање
Вршњачког тима
млађе и старије смене

По четири представника
ОЗ III и IV; V-VIII
разреда

Стручни сарадници,
ОС

Школа

Обука ВТ тима
техникама ненасилне
комуникације

Број обучених ученика

Стручни сарадници

Школа

Акције Вршњачког
тима

Дежурства на
ходницима, школском
дворишту, на одморима;
израда паноа на тему
насиља; Сандуче
поверења
Активности волонтера

Обучени ученици

Школа

Педагог,
наставници
разредне наставе

Школа

Организација Дана
пријатељства (слање
пријатељских порука)

«Поштари»поделили
пријатељске поруке

Педагог, чланови
Вршњачког тима
млађе и старије
смене

Школа

Увођење Фер-плеј
турнира и такмичења
у школски спорт на
принципима: „Свако
са сваким исви
побеђују“

- Дефинисана правила за
фер-плеј
турнире и такмичења у
различитим
спортовима
- Одржани турнири у
Недељи школског
спорта, по принципима
фер плеја
Одржани турнири

Тим за превенцију
насиља

Активности Ученичког
парламента посвећених
заштити деце од насиља,
формирању вршњачке
мреже заштите,
превенције
и интервенције на нивоу
одељења и
школске заједнице

Тим за превенцију
насиља;
наставници
разредне и
предметне наставе;
Ученички
парламент

Успостављење и
ширење волонтерске
мреже вршњачке
подршке

Организовање
Светосавског
шаховског турнира
Укључивање
различитих
учесника
образовноваспитног
процеса у
превенцију и
заштиту деце од
насиља и
ризичних
понашања
кроз наставне и
ваннаставнеакти
вности

Увођење садржаја и
метода
рада за развој
подстицајне и
безбедне средине кроз
наставне и
ван-наставне
активности:
- Активности
превенције насиља
кроз редовну наставу
(примери у прилогу
овог акционог плана)
-Организовањем
ваннаставних,
културних и јавних
активности
(приредбе,смотре
талентованих,
изложбе ...)
Реализација
Програма превенције
злоупотребе
психоактивних
супстанци

Стручни сарадници;
ВТ

Наставници
физичког
васпитања и
разредне наставе

Руководилац
шаховске секције,

Школа

Школа

- Задовољство деце
квалитетом и
врстом наставних и
ваннаставних
активности
- Број приредби, смотри
и других манифестација
које се реализују у
просторуШколе
Oдржане радионице
у V1 и V2 разреду

Тим за реализацију
Програма „Твоје
знање мења све“

Школа
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Реализација програма
„Основи безбедности
деце»“

Укључивање деце из
осетљивих група у
активности „Дуге“

Инспектори ПУ
Осам интерактивних
предавања за ученике IV
и VI разреда
Реализовани заједнички
излети, забавне,
културне, спортске
активности

МУП

Педагог,
координатор Тима

Центар за
подршку деци без
родитељског
старања

12.4.Програм ваннаставних активности ученика
12.4.1. Програм Фолклорне секције млађих разреда

Циљ васпитно-образовног рада у фолклорној секцији јесте директно увођење ученика
у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне
традицијске културе свог народа и народа у ужем окружењу.
Задаци :
o увођење ученика у наставу усмерену на ревитализацију традиције;
o усвајање елементарних знања о разлици између фолклорног и актуелног окружења
кроз упознавање са дечијим фолклором (народним играма);
o развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
o оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
o развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и
културе свога народа;
o задовољавање основних потреба деце за кретањем и игром.

Ред. број
наставне
јединице
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Уводни час
Слушање народних композиција: “Поскакуша” и “Ваљевска
подвала”
Учење народне игре “ Ерско коло ” – припрема за приредбу
поводом Дечје недеље
Увежбавање народне игре “Ерско коло ”
Увежбавање народне игре “ Ерско коло ”
Учење народне песме “Ја посејах лан”
Слушање народних композиција “Чочек” и “Нишки вез”
Учење народне песме “Разгранала грана јоргована”
Увежбавање народних песама “Ја посејах лан” и
“Разгранала грана јоргована”
Учење народне игре “Леле, дуње ранке“ – припрема за
приредбу поводом дана школе
Увежбавање народне игре “Леле, дуње ранке“ – припрема за
приредбу поводом дана школе
Учење народне песме “Шетња”
Увежбавање народне песме “Шетња”
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Увежбавање народних песама “Ја посејах лан”, “Разгранала
грана јоргована” и “Шетња”
Увежбавање народних игара “ Ерско коло ” и “Леле, дуње
ранке“
Увежбавање народних игара “ Ерско коло ” и “Леле, дуње
ранке“
Увежбавање народних игара “ Ерско коло ” и “Леле, дуње
ранке“
Увежбавање народних игара и песама “Ерско коло ”, “Леле,
дуње ранке“, “Ја посејах лан”, “Разгранала грана јоргована”,
“Шетња”
Увежбавање народних игара и песама “Ерско коло ”, “Леле,
дуње ранке“, “Ја посејах лан”, “Разгранала грана јоргована”,
“Шетња”
Увежбавање народне песме “Разгранала грана јоргована” и
народне игре “Леле, дуње ранке“ – припрема за
приредбу поводом Светог Саве
Учење народне песме “Ти момо, ти девојко”
Учење народне игре “Дивна, дивна”
Увежбавање народне игре “Дивна, дивна”
Виртуелна посета Етнографском музеју
Виртуелна посета Етнографском музеју
Учење народне игре “Ђурђевка ”

25.

Увежбавање народне игре “ Ђурђевка ”

26.

Увежбавање народне игре “ Ђурђевка” – припрема за
приредбу поводом Дана ненасиља
Увежбавање народне игре “ Ђурђевка ”– припрема за приредбу
поводом дана ненасиља
Увежбавање народних песама “Ја посејах лан”, “Разгранала
грана јоргована”, “Шетња”, “Ти момо, ти девојко”

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

27.
28.
29.
30.

Увежбавање народних игара “Ерско коло ”, “Леле, дуње ранке
“Дивна, дивна”, “Ђурђевка”
Увежбавање народних игара “Ерско коло ”, “Леле, дуње
ранке“, “Дивна, дивна”, “Ђурђевка”

31.

Учење народне игре “Игра коло”

32.

Увежбавање народне игре “Коло води Васа”

33.

Увежбавање народне игре “Коло води Васа”

34.

Припрема завршне приредбе

35.

Припрема завршне приредбе

36.

Завршна приредба
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12.4.2. Програм саобраћајне секције млађих разреда
ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада у саобраћајној секцији јесте стицање и продубљивање
знања о основама саобраћаја и културе понашања учесника у саобраћају.
ЗАДАЦИ:
−
−
−
−
−
−

Број
теме
1.
2.
3.
4.

Продубљивање знања о врстама саобраћаја и превозним средствима;
Упознавање са правилима неопходним за безбедно учешће у саобраћају;
Разумевање важности поштовања саобраћајних правила;
Континуиран и систематски рад на развоју саобраћајне културе;
Препознавање разних саобраћајних ситуација у свакодневном окружењу;
Примена стечених знања кроз разне активности.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Обучавање

Основни појмови о саобраћају
Саобраћајна средства и врсте саобраћаја
Регулисање саобраћаја (правила, прописи,
знаци)
Примена стечених змања (вожња бицикла)
УКУПНО

Ред.
број
настав
не
једини
це
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Увежбавање

Укупно

1
2
6

1
2
4

2
4
10

7
16

13
20

20
36

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Основни појмови о саобраћају. Кретање људи и превоз робе. Видови
саобраћаја и саобраћајна средства.
Основни појмови о саобраћају. Кретање људи и превоз робе. Видови
саобраћаја и саобраћајна средства.
Саобраћајна средства друмског саобраћаја (запрежна возила, бицикл,
мотоцикл, аутомобил)
Саобраћајна средства друмског саобраћаја (запрежна возила, бицикл,
мотоцикл, аутомобил)
Саобраћајна правила и прописи, регулисање саобраћаја
Саобраћајна правила и прописи, регулисање саобраћаја
Саобраћајни знаци са којима се сусрећемо на путу до школе и њихово
значење
Саобраћајни знаци и подела са посебним освртом на оне коју су важни за
децу као пешаке
Саобраћајни знаци који се односе на бициклисте
Саобраћајни знаци који се односе на пешаке
Пешачки прелаз и како поступити када га нема
Саобраћајни знаци који смо научили
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32.
33.

Безбедна вожња као разонода (ролери, тротинет, скејт...)
Дечја возила и њихово коришћење за рекреацију и разоноду
Правилно кретање пешака када нема тротоара
Правилно кретање пешака када нема тротоара
Деца у саобраћају
Раскрсница
Саобраћај у мом насељу
Саобраћајне везе наших крајева
Међусобни утицаји човека и окружења
Правила понашања путника у превозним средствима
Опасне ситуације у саобраћају
Како да избегнемо опасности у саобраћају
Уочавање и решавање разних саобраћајних ситуација
Саобраћајни изрази
Припреме за такмичење
Припреме за такмичење
Превоз деце (посете, излети, екскурзије)
Саобраћај у мом крају
Саобраћајно средство: бицикл (посебан осврт на правила вожње, обавезну
опрему)
Стазе за бициклисте
Ја као бициклиста

34.

Десило ми се... (приче и искуства деце у разним ситуацијама у саобраћају)

35.

Десило ми се... (приче и искуства деце у разним ситуацијама у саобраћају)

36.

Едукативни филм/презентација/видео

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

12.4.3. Програм секције млађих разреда – Креативни прстићи

ЦИЉ: Циљ васпитно-образовног рада у креативној секцији јесте да подстиче и развија
креативност и оригиналност ученика и да се упознавањем средстава и техника стекне
позитиван став према уметности.
ЗАДАЦИ:
- Развијање моторичке способности ученика;
- Закључивање на основу непосредног опажања;
- Оспособљавање ученика да се служе средствима и техникама;
- Развијање осећања за различите материјале помоћу чула додира;
- Подстицање визуелног опажања карактеристика предмета;
- Стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
- Мотивисање ученика да се слободно и креативно изражавају;
- Развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
- Стицање знања о дизајну;
- Утврђивање и обављање наученог, примена стеченог знања.
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Ред. број
наставне
јединице
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Обележавање Међународног дана писмености- израда плаката
Светска акција Очистимо свет(15. септембар)
У сусрет јесени- изчпжба
Светски дан без аутомобила
Светски дан домаћих животиња (2. октобар)
Међународни дан деце (3. октобар)
Светски дан учитеља (5. октобар)- израда мозаика Моја школа
Аветски дан здраве хране (16. октобар)- израда плаката
Израда слика од сувог лишћа
Јесења ревија (шешира, рајфова за косу, торбица... ) од природног материјала
Светски дан љубазности (13. новембар)
Права детета (20. новембар)
Међународни дан особа са инвалидитетом (3. децембар)
Божићна пшеница
Израда новогодишњих честитки, Деда Мраз
Израда украса од папира
Новогодишњи маскембал- ревија маски
Свети Сава- Изложба радова
Национални дан без дуванског дима (31. јануар)- израда плаката
Међународни дан матерњег језика (21. фебруар)
Правимо рам за слику
Међународни дан жена Најлепша хаљина за моју маму- изложба
Светски дан ластавица (19. март)- изложба кућица за птице
Филм о ...
Омиљен лик из бајке
Светски дан здравља- израда плаката
Светски дан планете Земља- израда плаката
Ускршњу медењаци- базар
Пролећна сликовница
Светски дан књиге (23. април)- дизајнирамо корице за књигу
Лутке и сцена
Позорница
Позоришна представа
Дан лептира (28. мај)- изложба
Модна ревија од папира
Изложба дечијих радова

12.4.4. Программузичке секције млађих разреда
Циљеви и задаци :
• Развој слушне пажње уз помоћ песама
• Рад на ослобађању у говору и покрету
• Богаћење и култивисање говора
• Развитак стваралачких способности
• Подстицање интересовања за истраживање
277

•
•
•
•
•
•
•
•

Развијање осећаја за ритам кроз бројалице и друге песме
Развијање способности за концентрацију и јавне наступе
Развијање менталних функција детета
Рад на оспосбљавању ученика за лепо певање и активно слушање музике
Рад на оспособљавању ученика за извођење музике различитог карактера и садржаја
Упознавање ученика с музичком традицијом и културом свог народа
Развијање љубави према музици кроз слушање и извођење композиција
Развијање гласовних способности

Програм рада секције:
• Игре
• Говорне вежбе
• Избор и анализа садржаја
• Увежбавање
• Јавни наступ

Ред. број
наставне
јединице
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
Добродошлица ђацима
Говорне вежбе
Јесењи карневал, обрада песме Иде јесен, учење песме и упознавање са ритмом
Утврђивање - обнављање песме, осмишљавање новог ритма
Вежбе интонације
Песма и игра- Иде маца око тебе, Склупчао се мали јеж
Увежбавање претходно научених песама
Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе
Генерална проба пред наступ поводом Дана школе
Наступ за Дан школе и сумирање утисака
Ко пре до мене
Избор песама у договору са ученицима за новогодишње приредбе, слушање
песама и учење по слуху
Увежбавање одабраних песама
Генерална проба извођача
Наступ музичке секције на новогодишњим приредбама
Слушање снимка примера дечијих хорова и оркестара
Јежева успаванка и Мама, мама да ли знаш
Увежбавање већ наученог садржаја
Ритам правим ја
Извођење увежбаних песама
Музички квиз
Слушамо музику, певамо и глумимо
Наше позориште
Пишем песму
Такмичење у склопу секције Мали текстописци
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Дискусија о такмичењу и проглашење победника
Увежбавање песама по избору ученика
Извођење песама по избору ученика
Пролећни плес
Хајд′на лево
Вежбање песме са претходног часа у групи
Избор садржаја за завршне школске приредбе и поделе задатака
Увежбавање одабраних садржаја
Генерална проба пред наступ
Наступ на завршној приредби
Прослава и дружење са члановима других секција, размена мишљења и
утисака

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

12.4.5. Програмспортскесекције млађих разреда
Елементарне игре спадају у групу педагошких игара и представљају основни облик
физичког васпитања. Ове игре су доступне свим ученицима јер задовољавају њихове потребе
за кретањем и активностима. Најчешће ове игре усавршавају природне облике кретања, у
специфичним условима где нема дуготрајног и великог напрезања ученика. Правила игре су
проста и једноставна.
У односу на организацију елементарне игре могу бити једноставне или сложене.
Притом је важно да игра одговара општем развитку детета, да би је деца могла схватити,
научити и савладати.
Елементарне игре се могу поделити на:

-

игре с певањем, плесне игре, игре за развијање чула, слуха, вида, простора.

-

Игре за развијање кретања, ходања, трчања, скакања.

-

Игре у природи: осматрање, сакривање, играње штафете.

Редни
број
наставне

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

јединице

1.

Уводни час:
Шта су то игре и које игре све познајемо

2.

Елементарне игре за развијање социјализације и сарадње

3.

Елементарне игре за развијање социјализације и сарадње

4.

Елементарне игре за развијање социјализације и сарадње

5.

Елементарне игре за развијање пажње
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6.

Елементарне игре за развијање пажње

7.

Елементарне игре за развијање мишљења

8.

Елементарне игре за развијање мишљења

9.

Елементарне игре за развијање пажње и мишљења

10.

Елементарне игре за развијање пажње и мишљења

11.

Елементарне игре у затвореном простору

12.

Елементарне игре у затвореном простору

13.

Елементарне игре за развијање спретности

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Елементарне игре за развијање спретности
Елементарне игре за развијање прецизности
Елементарне игре за развијање прецизности
Елементарне игре за развијање спретности и прецизности
Елементарне игре за развијање спретности и прецизности
Зимске елементарне игре (игре на снегу)
Зимске елементарне игре (игре на снегу)
Зимске елементарне игре (игре на снегу)
Елементарне игре за развијање брзине
Елементарне игре за развијање брзине
Елементарне игре за развијање снаге
Елементарне игре за развијање снаге
Елементарне игре за развијање брзине и снаге
Елементарне игре за развијање брзине и снаге
Штафетне елементарне игре
Штафетне елементарне игре
Елементи спортских игара као елементрарне игре
Елементи спортских игара као елементрарне игре
Елементи спортских игара као елементрарне игре

Елементарне игре у природи
Елементарне игре у природи
Елементарне игре у природи
Научили смо нове игре..

12.4.6. Програмрецитаторске секције млађих разреда

Циљеви и задаци :
• Изражајно казивање
• Рад на ослобађању у говору и покрету
• Богаћење и култивисање говора
• Развитак стваралачких способности
• Подстицање интересовања за истраживање
• Развој опажања, размишљања и слободног изражавања
• Развијање способности за концентрацију и јавне наступе
• Развијање менталних функција детета
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Програм рада секције:
• Игре
• Говорне вежбе
• Избор и анализа садржаја
• Вежбе читања изабраних садржаја
• Увежбавање
• Јавни наступ

Редни
број
наставне
јединице

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАТАВНИКА

1.

Покажи шта знаш

2.

Говорне вежбе

3.

Чиниоци изражајног казивања: правилан изговор гласова и речи, корекције

4.

Говорне вежбе

5.

Вежбе интонације

6.

Обрада једне изабране песме

7.

Увежбавање научене (предходно дате) песме

8.

Увежбавање програма за наступ поводом Дана школе

9.

Генерална проба пред наступ поводом Дана школе

10.

Избор песама у договору са ученицима за новогодишње приредбе, анализа и
вежбање

11.

Увежбавање задатих песама

12.

Генерална проба извођача

13.

Наступ рецитатора на новогодишњим приредбама

14.

Увежбавање задатих песама за приредбу поводом дана Светог Саве

15.

Пробе рецитатора за школску приредбу

16.

Слушање снимка примера рецитовања познатих глумаца, радио-драма или
рецитал

17.

Избор и анализа садржаја за наступ секције поводом Дана жена

18.

Увежбавање задатих садржаја

19.

Дан шале
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20.

Извођење увежбаних песама

21.

Гостујући предавач

22.

Припреме за такмичење у рецитовању

23.

Увежбавање садржаја планираних за наступ на такмичењу

24.

Такмичење у рецитовању

25.

Гледање позоришног дела

26.

Дискусија о посећеној представи

27.

Увежбавање песама по избору ученика

28.

Извођење песме по избору ученика

29.

Дечије песничко вече

30.

Дијалог или краћи драмски текст; анализа,подела задатака,вежбање

31.

Вежбање датогсадржаја у пару или групи

32.

Избор садржаја за завршне школске приредбе, анализе, поделе задатака

33.

Увежбавање одабраних садржаја

34.

Генерална проба пред наступ

35.

Наступ на завршној приредби

36.

Чајанка и дружење са члановима других секција, размена мишљења и утисака
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12.5. Програм здравствене заштите, безбедности и заштите на раду
У циљу реализације Програма безбедности и здравља на раду, школа jе закључила уговор са
овлашћеном,, лиценцираним фирмом за безбедност и заштиту здравља на раду. Сачињен је план
заштите, као и Правилник за безбедност и и заштиту здравља на раду, који је усвојен на седници
Школскох одбора. Одржана је и обука чланова колектива 3. марта 2016. године.
У рeaлизaцији Прoгрaмa здрaвствeне заштите учeникa, шкoлa ћe сaрaђивaти сa Дoмoм
здрaвљa Зeмун (пaтрoнaжнa службa, шкoлски пeдијaтaр, стoмaтoлoг, Рaзвoјним
сaвeтoвaлиштeм Диспaнзeрa зa мeнтaлнo здрaвљe).
Програм здравствене заштите
Активности
Припрема спискова ученика школе са матичним бројевима, потврда педијатра за полазак у школу
• Редовни систематски прегледи ученика
• Вакцинисање ученика
• Прегледи ученика за потребе одласка на екскурзије и наставу у природи
• Лекарска уверења за ученике VIII разреда
• Упути за Здравствену уписну комисију
• Прикупљање фотокопија здравствених књижица ученика са парним индексом разреда
• Обавештавање одељењских старешина за стоматолошке прегледе
• Организовање стоматолошких прегледа у школи
• Реализација програма: „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе
психоактивних супстанца“
• Семинар за реализацију Програма превенције ПАС
• Сусрет са стручњаком (7. радионица Програма „Твоје знање мења све“ у V разреду) –
информације о психоактивним супстанцама
• Подршка ученицима школе, који имају тешкоће у учењу и понашању
• Превентивна предавања у школи
• Консултације стручњака ДМЗ са наставницима/стручним сарадницима
• Праћење напредовања ученика који су упућени у Саветовалиште за децу и родитеље
• Сарадња са Тимом за здравствену заштиту деце ДЗЗ
• Писање извештаја/захтева за додатном подршком стручњака Диспанзера
• Сарадња са Весном Унгуровић, координатором „Дуге“, везано за волонтирање студената или
дипломираних дефектолога у нашој школи
• Ванредни родитељски састанци у одељењима у којима су присутни већи проблеми у
понашању ученика
• Предавање на тему AIDS/HIV, наркоманијаи болести зависности

12.6.. Програм социјалне заштите
Школа, у сарадњи са Центром за социјални рад Земун и другим институцијама дечије заштите,
брине о социјалној заштити деце, а нарочито о заштити деце из осетљивих група.
Школа и сама организује низ активности да помогне болесној, сиромашној и угроженој деци.
Програмсоцијалне заштите
•
•
•
•
•
•

Активности
Писање извештаја ЦСР о актуелном функционисању ученика у школи
Захтев за додатном подршком Центра за социјални рад ученицима/породицама, којима је
потребна подршка
Организовање хуманитарних акција за помоћ деци из школе или ван школе
Наставак хуманитарне акције „Чеп за хендикеп!“ у сарадњи са Удружењем параплегичара из
Зрењанина
Појединачна помоћ у одећи, обући, школском прибору
Додела гратиса за излете, екскурзије и наставу у природи
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•
•
•
•
•

Гратис летовања за ученике у организацији Црвеног крста
Акција „Један пакетић много љубави“
Бесплатни излети и посете установама културе
Бесплатне карте за позориште за ученике из остељивих група
Бесплатни уџбеници за ученике из осетљивих група

12.7. Програм заштите животне средине
Школске 2013/14. године, као новина у изради школских програма уведен је и Програм
заштите животне средине. Ове године програм ће се реализовати кроз следеће
активности:
Програм заштите животне средине
Активности
„Подизање енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије“
Акције сакупљања старе хартије
Сакупљање лименки и хартије у контејнерима за раздвајање отпада
Сакупљање пластичних чепова у оквиру акције „Чеп за хендикеп!“ у циљу рециклаже
Активности у оквиру биолошке секције (обележавање еколошких датума)
Акције уређења школског дворишта
Постављање дрвећа, цветних и травнатих засада у школском дворишту
Часови редовне наставе из биологије уVIII разреду
Оживљавање отпада (прављење употребних предмета и украса од амбалаже
Израда еколошких порука за Дан планете Земље
Садња семена зачинских и лековитих биљака
Израда и постављање кућица за птице, брига о исхрани птица
Постављање штедљивих сијалица
Обележавање Светског дана заштите озонског омотача

12.8. Програм сарадње са локалном самоуправом и друштвеном средином
Тoкoм шкoлскe гoдинe шкoлa ћe сaрaђивaти сa друштвeнoм срeдинoм укључивaњeм у
aктивности лoкaлних oргaнизaциja: Црвeнoг крстa, Дeчjeг сaвeзa, Регионалног цeнтра
зa тaлeнтe, Управе саобраћајне полиције, МУП-а, Дoмa здрaвљa,Развојног
саветовалишта Диспанзера за ментално здравље, Центра за социјални рад Земун и
Раковица, Дечјег културног центра, „Уницефа“, Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Учитељског, Географског, Математичког и Филозофског факултета,
средњих државних и приватних школа, Природњачким музејом, лoкaлних установа
спорта и културе, као и заслужним појединцима.
Програм сарадње са локалном заједницом
Активности
Набавка бесплатних уџбеника
Подела првацима ђачких ранаца (плави/црвени) са комплетним школским прибором
Саобраћајни полигон
Испорука школског намештаја
Отклањање недостатака на објекту
Сарадња са Интерресорном комисијом
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Сарадња са Одељењем за друштвене делатности Општине Земун око пријаве
нередовног похађања наставе појединих ученика
Додела награда носиоцима Вукове дипломе и најуспешнијим такмичарима
Додела награде Ученику генерације
Реализација Програма безбедности и здравља на раду
Бесплатна правна помоћ за родитеље ученика из осетљивих група
Учешће школске екипе у такмичењу: Шта знаш о саобраћају?
Програм сарадње са друштвеном средином
ИНСТИТУЦИЈЕ СА КОЈИМА ШКОЛА
САРАЂУЈЕ
Општина Земун

Управа саобаћајне полиције
Управа саобаћајне полиције
МУП
Регионални центар за таленте
Регионални центар за таленте
Регионални центар за таленте
Регионални центар за таленте
Предшколске установе:
“Мали принц“ и „Пепељуга“

Црвени крст

Дом здравља

Диспанзер за ментално здравље

Центар за социјални рад
ОШ“С.Ј.Сирогојно“

НВО „Помоћ породици“
ОШ „Радивој Поповић“

ОШ „Вељко Рамадановић“
Средње школе са територије Општине
Центар за добровољни рад и помоћ деци
„Дуга“
Математички факултет
Географски факултет
Филозофски факултет-групе за
психологију/педагогију
Учитељски факултет
„Уницеф“
Удружење „Родитељ“

САДРЖАЈ САРАДЊЕ
Пројекат: Саобраћајни полигон
Подела ђачких ранчева са школским прибором ђацима првацима
Безбедност деце у саобраћају
Национални пројекат „Безбедност деце у саобраћају“
Национални пројекат „Основи безбедности деце“
Часови српског језика и математике за ученике VIII разреда
Рад са талентованим ученицима из области предмета
„Школа математике за младе таленте“
Зимска и летња школа
(Школа сликања, рачунара...)
Презентације школе
родитељима будућих првака
Сарадња са васпитачима припремних предшколских група;
Посета школи
Летовање ученике;
Новогодишњи пакети
Трка за срећније детињство,
Цртање на кеју
Предавања из области превенције наркоманије
Промовисање акције: „Заштитимо децу у саобраћају“
Систематски педијатријски прегледи ученика; офталмолошки,
стоматолошки прегледи
Радионице за ученике у оквиру пројекта „Твоје знање мења све“!“
Дефектолошки рад са ученицима са проблемима у учењу и
понашању; саветодавни рад са родитељима; радионице у
породична терапија; састанци Тима за заштиту деце од насиља
Пријава НЗЗ, информисање о актуелном фунционисању ученика,
насиља у породици, студија случаја
Додатна подршка мобилног тима;
Учешће ученика на приредби :Шта све умем, шта све знам!“

Пројекат: „Победимо тишину заједно!“
(партнерска школа)
*Приредба „Деца деци, да се боље чује“;
*Учешће њихових ученика на заједничким приредбама
*Инклузивне ликовне радионице у нашој школи; обука у
знаковном језику
*Предавања, стручне трибине
Инклузивне вајарске радионице
Презентација средњих школа у циљу анимације ученика за упис
Реализација пројекта
„Дружимо се и учимо“
Пракса студената
Пракса студената
Пракса студената
Пракса студената
Пројекат „Моја школа-школа без насиља“
Укључивање у пројекте Удружења
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Ликовне радионице
Jeданаеста година сарадње са дизајнером
Тијаном
Миличевић
Ликовне радионице
Изложбе
Удружење „Пријатељи деце“
Природњачки музеј

Беспла
разред

Драматизација текста „Заштитимо дрвеће, је роно штити нас“!

12.9. Програмсарадње са породицом
Рeaлизaциja вaспитнo-oбрaзoвнe функциje шкoлe зaхтeвa интeнзивну сaрaдњу сa
рoдитeљимa. У тoм циљу у шкoли тoкoм шкoлскe гoдинe рaдиСавет родитеља школе,
одржавају се редовни родитељски састанци, ванредни и групни родитељски састанци,
индивидуални састанци са родитељима, заједнички тематски родитељски састанци,
радионице, трибине и дани отворених врата, као и отворени дани школе. Родитељи,
такође гостују и као предавачи.
Остали облици сарадње са породицом су:
- Реалиазција наставе у одељењима I-VIII разреда по договору са предметним
наставницима и стручним сарадницима
- Организовање заједничких активности деце и родитеља у одељењима млађих разреда
- Организовање родитељских састанака радионичарског типа
- Aкo рoдитeљи буду зaинтeрeсoвaни oргaнизoвaћe сe зajeдничкe aкциje рoдитeљa и
шкoлe (уређење школског дворишта)
-Анкетирање родитеља/старатеља у циљу добијања њиховог мишљења о квалитету
Програма сарадње школе и породице и сугестијама за унапређење сарадње обавиће се два
пута током школске године (I 2018. и V 2018. године).
- Тoкoм гoдинe, према потреби, рoдитeљи сaрaђуjу сa дирeктoрoм, пeдaгoгoм,
психoлoгoм.

12.10. . Програм излeта, eкскурзиjа инaстaве у природи
Програм излета и екскурзија
Разред
I рaзрeд

II рaзрeд

III рaзрeд
IV рaзрeд
V рaзрeд
VI рaзрeд
VII рaзрeд
VIII
рaзрeд

Рeлaциja
1. Бојчинска шума
2. Ада циганлија-Кошутњак
1. Авала
2.Марадик
3. Радмиловац
4. Ада циганлија-Пионирски град
1. Београд-Смедерево-Винча
2. Београд-Сремски Карловци, Иришки венац
3. Београд-Манастир Тресије/Космај
1.Београд-Сремски Карловци/Петроварадин/Иришки венац
2. Београд-Топола/Орашац
1. Београд-Свилајнац-манастир Копорин-Моравски конаци
2. Београд-манастир Каона-Тршић-Београд
1. Београд-Суботица-Палић-Београд
2. Београд-манастир Лесје-извор Грзе
1. Београд-Ваљево-Дивчибаре-манастир Лелић
2. Београд-манастир Манасија-Ресавска пећина-хидрокомплекс
Лисине
1.Београд-манастир Жича-Студеница-Сопоћани-Ђурђеви
Ступови-Петрова црква-Ђавоља варош-Копаоник-Пролом Бања

Мeсeц
окт. 2018.
мај 2019.
септембар 2018.
окт./нов. 2018.
април 2019.
јун 2019.
октобар 2018.
април 2019.
јун 2019.
октобар 2018.
април 2019.
септ./окт. 2018.
мај/јун 2019.
септ./окт. 2018.
мај/јун 2019.
септ./окт. 2018.
мај/јун 2019.
октобар/новембар
2019.

Настава у природи
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Програм наставе у природи
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти

Дестинације
Дивчибаре
Златар
Копаоник
Копаоник

Време реализације
април 2019. године
октобар 2018. године
октобар 2018. године
мај 2019. године

План излета, екскурзија и наставе у природи је разматран и усвојен на састанцима
Савета родитеља, Наставничког већа и Школског одбора.

12.11. Програм развојашколске библиотеке, вођење летописа школе и
дистрибуције часописа и литературе
Активности
Час библиотеке (I-IV разреда)
Школско такмичење у рецитовању ученика
I-VIII разреда
Читалачка значка

Сусрет са писцем (промоција књига за децу)

Носиоци реализације
Библиотекар, наставници разредне
наставе
Библиотекар, наставници разредне
наставе, наставници српског
језика
Библиотекар, наставници разредне
наставе, наставници српског
језика
Библиотекар

12.12. Годишњи програмпрофесионалног развоја
Годишњи план стручног усавршавања је састављен на основу одабраног модела обрасца,
преузетог из Приручника за планирање стручног усавршавања и напредовања, ЗУОВ,
2009. године.
Годишњи план стручног усавршавања садржи следеће елементе:
• теме (садржаје), облике стручног усавршавања
• име запосленог који ће похађати/водити облик стручног усавршавања
• планирано време реализације облика стручног усавршавања
• ниво на коме се остварује стручно усавршавање у установи
Облици стручног усавршавања наставника
Плaнирaнo je дa План унaпрeђeњa нaстaвe будe рeaлизoвaн крoз:
• стручнa прeдaвaњa зa Нaстaвничкo вeћe, одељенскаи стручна вeћa шкoлe
• информисање о дошколовавању наставника
• информисање наставника о начину стицања звања (педагошки саветник, ментор,
инструктор, виши педагошки саветник)
• пoхaђaњe стручних сeминaрa кoje oргaнизуje Министaрствo прoсвeтe и
инфoрмисaњe oстaлих кoлeгa сa сaдржajимa кojи су тaмo oбрaђивaни;
• организовањем семинара везаних за пројекат „Развионица“
• истрaживaње и aнaлизу прoсвeтнe прaксe и дoнoшeњe мeрa зa унaпрeђивaњe
• рeaлизaциjoм углeдних чaсoвa;
• међусобно гостовање на одељенским и стручним већима
• кроз међусобну посету часова
• гостовање предавача-сарадника из различитих установа (ДМЗ, ДЗЗ, МУП итд.)
• инoвирaњe нaстaвe сaврeмeниjим мeтoдaмa и oблицимa рaдa;
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прaћeњe стручних чaсoписa, листoвa, литeрaтурe
реализацију акционих планова из самовреднованих кључних области и подручја

12.13. Програм школског маркетинга, израде и ажурирања школског
сајта, школског радија и часописа
Програм Тима за маркетинг
Активност
Наставак сарадње са администратором овлашћене фирме „КИО“ Иваном Јаковљевићем
Унапређење дизајна школског сајта
Именовање координатора – сарадника за комуникацију са администратором
Састанци са администратором (информисаност, савети)
Лекторисање текстова за сајт
Фотографисање - избор фотографија за сајт
Превођење текста
Редовно ажурирање сајта свеобухватним информацијама.
Разне информације за наставнике: културна дешавања, дневне новости, рекреативна
настава, екскурзија, стручни семинари, приредбе, резултати завршних испита,
такмичења.
Јавне набавке: правно-административна и финансијска служба.

У циљу пoдизaњa углeдa шкoлe у лoкaлнoj зajeдници и привлaчeњa штo вeћeг брoja
учeникa oвe шкoлскe гoдинe ћe сe пoсвeтити пaжњa и слeдeћим aктивнoстимa:
• Свакодневно ажурирање сајта школе
• Изрaда прoпaгaнднoг мaтeриjaлa шкoлe и зaхвaлницa шкoлским дoбрoтвoримa
• Oргaнизoвaњe пoсeтe дeцe из oкoлних вртићa шкoли рaди упoзнaвaњa шкoлe
• Oргaнизoвaњe прeдстaвљaњa шкoлe рoдитeљимa дeцe из вртићa крoз
прeдaвaњe o припрeми зa пoлaзaк у први рaзрeд и мултимедијалну
презентацију
• Oргaнизoвaњe прирeдби зa рoдитeљe: Приредбе на страним језицима: „Језиком
уклањамо границе“,Дана школе, Нове године, Дaнa Свeтoг Сaвe, приредбе
поводом пoлaскa ученика у први рaзрeд,
• Oргaнизoвaњe свeчaнoг приjeмa зa рoдитeљe дeцe кoja су сe успeшнo
тaкмичилa oвe шкoлскe гoдинe
• Oргaнизoвaњe смoтрe вeштинa и тaлeнaтa дeцe шкoлe (пројекат „Моја школашкола без насиља“
• Организовање демонстрације популарних огледа из природних наука у оквиру
школског Фестивала науке
• Oргaнизoвaњe свeчaнoг приjeмa зa дoбрoтвoрe шкoлe пoвoдoм Дaнa шкoлe уз
уручивaњe зaхвaлницa
• Учешће школе у међународним пројектима уз сагласност Савета родитеља
(„FLL First lego League“, „Beauty is in deversity“..etc.
• Oргaнизoвaњe лoкaлних jaвних aкциja уз сaрaдњу сa Сaвeтoм рoдитeљa (нпр.
рaзмeнa уџбeникa, рaзмeнa дeчjих игрaчaкa, књигa, срeђивaњe дeчjих
игрaлиштa у близини шкoлe, oсликaвaњe дeчjим мурaлимa, oргaнизoвaњe Дaнa
дoбрe вoљe и сл...)
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•
•

Oглaшaвaњe у мeдиjимa лoкaлнe зajeдницe o рaду шкoлe, као и на сајту школе
Учeшћу нa jaвним кoнкурсимa дeчjeг ствaрaлaштвa

Школски радио програм је почео да се емитује први пут 1. октобра 2013. године у част
обележавања 89. годишњице од оснивања Радио Београда.
Програм школског радија млађе смене

АКТИВНОСТ

1.Избор одељењских медијатора и чланова Вршњачког тима млађе смене на часовима
одељењских заједница трећег и четвртог разреда
2.Формирање нове редакције Првог школског радија „ТУТУРУТУТУТУ; одређивање
водитељских парова (дечак-девојчица) – по три водитељска пара из сваког одељења,
резерве
3.Преглед ЈМБГ бројева ученика школе и евидентирање датума рођендана
Садржај програмске шеме:
* „Свет знања“
* „Људи који су променили свет“
* „Најлепши градови света“
*„Весели петак завршетак“
*„Честитамо рођендан“
*Специјалне емисије поводом обележавања значајних датума и празника
*Извештаји о резултатима хуманитарних акција
*Извештаји о успесима наших ученика на такмичењима у школи и ван школе
4.Извештај о емитовању програма Првог школског радија

12.14. Програм обезбеђивања квалитета и развој установе
У складу са чланом 130, став 14, тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласника РС“, бр.88/2017), формиран је Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе.

Активност

Избор чланова тима
Доношење и усвајање плана
Предлагање методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета
рада установе
Предлагање мера за даљи развој школе на основу аналитичко – истраживачких
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података (самовредовање, развојно планирање, успех ученика, резултати
завршног испита ученика осмог разреда, тестирања знања ученика ...)
Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате
Давање мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и
стручног сарадника и напредовања у звању.
Праћење развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на
захтеве квалитетног васпитно- образовног рада, резултате самовредновања и
спољашњег вредновања
Организовање стручних семинара од стране школе са циљем развијања
компетенција наставника
Праћење развоја Школског програма
Примена критеријума за вредновање резултата рада наставника и стручних
сарадника
Анализа извештаја Тима за екстерну евалуацију о квалитету рада школе и
предлог мера за унапређење квалитета рада школе.
Евалуација рада Тима

12.15. Програм
предузетништва

развоја

међупредметних

компетенција

и

АКТИВНОСТ
Избор чланова тима
Израда плана Тима за међупредметне компетенције и предузетништво.
Упознавање Наставничког већа са планираним активностима
Састанак са наставницима Одељењског већа првог и петог разреда –
разматрање новина у програму наставе и учења (предлог нових образаца за
глобално и оперативно планирање, припремање за час)
Анализа глобалних и опеаративних планова наставника са циљем
евидентирања међупредметних компетенција
Сарадња са другим тимовима и организацијама: Ученичким парламентом,
Тимом за професионални развој, Тимом за културне активности, Тимом за
заштиту животне средине ... који могу допринети развоју међупредметних
компетенција и предузетништва.
Праћење резултата активности које доприносе развоју међупредметних
компетеција.
Састанак са наставницима Одељењског већа првог и петог разреда
Евалуација ефеката рада на унапређењу међупредметних компетенција и
предузетништву.
Реализација програма „Професионална оријентација на преласку у среду
школу“
Израда маски и костима за Новогодишњи маскенбал
Израда продајних експоната за Ускршњи базар
Модна ревија ученика II разреда са ручним радовима ученика
Прикупљање пластичних чепова за хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“
Евалуација рада Тима
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13. ПРОГРАМИ РАДА ДЕЧЈИХ И УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
•
•
•

План рада Вршњачког тима млађе смене
План рада Дечјег савеза
План рaдa подмлатка Црвeнoг крстa

13.1. Програм Вршњачког тима млађе смене
Вршњачки тим млађе смене окупља по четири изабрана представника одељењских
заједница III и IV разреда, који су уједно и одељењски медијатори.

АКТИВНОСТИ
Избор одељењских медијатора III и IV разреда и чланова Вршњачког тима
Учешће Вршњачког тима у организацији хуманитарне акције“Чеп за хендикеп“
Презентација плана Вршњачког тима млађе смене и договор о активностима у току
године
Обука одељењских медијатора техникама ненасилне комуникације
Формирање редакције Првог школског радија
Учешће чланова ВТ у емитовању радио емисија
Разговор о активностима одељењских медијатора и размена искустава у решавању
насилних ситуација
Спровођење анкете у одељењума IV разреда на тему испитивања нивоа насиља у
школи
Формирање и функционисање „Сандучета поверења“
Слање пријатељских порука за Дан пријатељства
Постављање тематских паноа
Анализа рада Вршњачког тима и предлог плана рада Вршњачког тима за наредну
школску годину.

13.2. Програм рада Дечјег савеза
АКТИВНОСТИ

Програмирање рада Дечјег савеза у школи
Припреме за пријем првака за приступање Дечјем савезу
„Тајанствени пријатељ“- дечја игра (социјализација деце у групи
Дани европске баштине у Београду
Дечја недеља – припреме и почетак реализације
Активности у школи поводом Дечје недеље
Свечани програм поводом Светског дана Детета 5. октобар
Свечани програм првака поводом приступања у Дечји савез
Еколошки програми- уређење школског дворишта
Обележавање 5. новембра Дана општине
Припреме за обележавање св. Саве, школске славе у школи
Новогодишње активности у школи
Пред ликом Светог Саве
Прослава Светог Саве у школи
Весели зимски распуст – радионице за децу и младе
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Први дан пролећа, ликовне радионице
Еколошки програм – сређивање школског дворишта
Ликовне радионице и активности на тему Ускрса
Априлијада – фестивал смеха, маски, игроказа, поезије, хумор
Обележавање светског дана здравља - 7. април
Час цртања на Кеју поводом дана давалаца крви
Дан изазова – спортско рекреативне и забавне активности у школи
9.мај – Дан Победе и Дан Европе
Обележавање Дана Николе Тесле – 2.
Школски вашари – дружење деце и родитеља у школама
Програмирање рада Дечјег савеза за наредну школску годину
КОНКУРСИ

Читалачка значка - упознавање са пропозицијама и почетак реализације
Песничка сусретања деце и младих Београда
ДЕМУС - Дечије музичке свечаности: школско такмичење соло певача и малих
вокалнихсастава
Најраспеваније одељење - разредна и школска такмичења (III и IV разред)
Песниче народа мог- школско такмичење рецитатора
Недовршена прича
Општинско такмичење Најраспеваније одељење
ДЕМУС – Општинско такмичење соло певача Златна сирена и малих локалних
састава
Мали Пјер – конкурс за дечју карикатуру
ДЕМУС - Најраспеваније одељење - градско такмичење
Песниче народа мог- школско такмичење рецитатора
ДЕМУС- Општинско такмичење хорова млађих и старијих разреда
Златна сирена- градско такмичење соло певача и малих вокалних састава
Песниче народа мог- општинско такмичење рецитатора
Превентивни програми у сузбијању наркоманије и алкохолизма и пушења међу
децом
Васкршњи ликовни конкурс- осликавање Ускршњих јаја и израда цртежа са
Ускршњим мотивима
Читалачка значка – такмичење по школама
Фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда
ДЕМУС - градско такмичење хорова
Заштитимо птице града Београда – ликовни конкурс
Фестивал позоришних игара деце и младих Београда
Републичке завршнице такмичења
13.3.Програм рaдa помлатка Црвeнoг крстa
Активности
Усвајање Плана рада и Календара активност
Светски дан прве помоћи, обука из прве помоћи за ученике континуирана активност
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током целе школске године
Недеља солидарности 14 -21. септембра 2018.
Прикупљање чланарине подмладка и омладине Црвеног крста која за школску
2018/2019. годину износи 50 динара.
Реализација акције '' Безбедност деце у саобраћају '', обезбеђивање
и дистрибуција пригодног материјала ( лифлета ) за све ђаке прваке.
Организовање рекреативно – хуманитарне акције '' Трка за срећније детињство''
Наставак започетих активности '' Ђаци волонтери у ДДК'' - континуирана
активност током целе школске године
Наркоманија и друге болести зависности ( радионице,предавања др Саше
Миленовића, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“
Промоција здравља (предавање, радионице) за ученике петог разреда - континуирана
активност током целе школске године,предавања др Саше Миленовића и Невене
Живковић, професора Медицинске школе „Надежда Петровић“
Припрема и организовање хуманитарне акције '' Један пакетић много љубави '
поводом новогодишњих и божићних празника и школске славе Свети Сава.
Учешће у акцији '' Недеља борбе против сиде ''
Недеља борбе против ТБЦ
Припрема, организовање и реализација наградног конкурса на тему
'' Крв живот значи '' у области литерарног и ликовног ставаралаштва.
Организовање општинског квиза за ученике IV разреда основних школа
на тему '' Шта знам о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви ''
Припрема победничке екипе за учешће на градском такмичењу
Припрема екипа и организовање такмичења из прве помоћи.
Светски дан здравља 7. април
Организовање традиционалних активности Црвеног крста поводом
'' Недеље Црвеног крста '' од 8–15. маја као и 11. маја „Националног дана
добровољних даваоца крви“
Пакет за новорођену бебу
Цртање на тему '' Крв живот значи ''
Културно – забавне манифестације
Додела награда најбољим на конкурсу '' Крв живот значи ''
Припреме за организовање летњих кампова
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14. ОСТАЛИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ ЗНАЧАЈНИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ПРОЈЕКТИ/ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.
14.7.
14.8.

Назив пројекта
Пројекат „Подршка развоју
људског капитала и истраживању Опште образовање и развој
људског капитала“ - ИПА 2011.
(«Развионица»)
Пројекат „Моја школа-школа без
насиља“
Програм превентивних активности
као подршка пројекту „Моја
школа-школа без насиља“
Пројекат
„Победимо
тишину
заједно!“ наставак пројекта
Програм превенције злоупотребе
психоактивних супстанци
„Твоје знање мења све“
Програм додатне подршке у I
разреду
Програм додатне подршке у II
разреду
Програм
ликовних
радионица
четвртком

Носилац пројекта
Министарство
просвете, науке и
технолошког
развоја
Београдска
канцеларија
«Уницеф-а»
Бранка Граховацауторски пројекат
НВО «Помоћ
породици»
Министарство
просвете
Педагог
Психолог
Олга Брдар

14.9.

„Дружимо се и учимо“

14.10.

„Лепота је у различитости“

Центар за
волонтерски рад и
подршку деци без
родитељског
старања „Дуга“
Организаија „Flex“

14.11.

„Здрављем до осмеха“

Организаија „Flex“

14.12.

„Подизање енергетске ефикасности
и и употреба обновљивих извора
енергије“

14.13.

„Основи безбедности деце“

14.14.

„Безбедност деце у саобраћају“

14.15.

,.Мобилни едукативни саобраћајни
полигон“
Хуманитарна акција ,,Чеп за
хендикеп“

Министарство
енергетике и
Централно
европски форум за
развој ЦЕДЕФ
МУП и
Министарство
просвете и
технолошког
развоја
Управа саобраћајне
полиије
Управа саобраћајне
полиије
Олга Брдар

14.16.
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14.1. Програм пројекта „Подршка развоју људског капитала и истраживању Опште образовање и развој људског капитала“ - ИПА 2011 («Развионица») након
завршетка Програма огледа, унапређивања сарадње са висококолским установама и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја
На иницијативу Јасмине Филиповић, директора школе, Школски одбор је на
седници, одржаној 16. јануара 2013. године донео одлуку о учешћу на Конкурсу за школе
вежбаонице. Пројекат је финансирала Европска унија.Предвиђено је да пројекат траје три
године, од 5. јула 2012. до 4. јула 2015. године.
Општи циљ Пројекта је био да допринесе развоју људског капитала кроз јачање
„троугла знања“: образовање – истраживање – иновације, као и да побољша ефикасност
образовног система у Србији, доприносећи бољем укупном нивоу знања, вештина и
способности у друштву. Пројект је имао за циљ да побољшањем основног, општег
средњег и система образовања и обуке наставника допринесе економском и друштвеном
развоју земље.
Програм активности на даљем развоју пројекта „Развионице“
Активности

Начин реализације

Планирање унапређивања наставе у циљу очувања
вредности пројекта „Развионица“
Интегрисање вредности пројекта у планове наставника,
стручних/одељењских већа, НВ
Промовисање иновативних облика наставног рада

саопштење на
Наставничком већу
имплементација у
плановима/документима
стручне теме на НВ и др. стручним
органима, угледни часови
дистрибуција

Подела
добијених
наставних
апарата/средстава
наставницима преласком на рад у две смене
Ажурирање реверса за добијена наставна средства од
средстава ЕУ
Увођење институције администратора реверса
Примена нових наставних средстава у настави (ШРП
2017-2020: Настава и учење)
Праћење коришћења добијених наставних средстава у
настави
Стручно усавршавање наставника за рад на рачунарубазична обука
Обука наставника у примени ИКТ у настави (ангажовање
адекватних тренера, кроз прилагођавање темпа обуке
могућностима и обавезама наставника).
Анализа менторског рада са студентима факултета
Састанци мреже школа у пројекту

издавање реверса наставницима,
електронска евиденција
задужење које се бодује у Скали за
бодовање СУ
коришћење на часовима
посете часовима
интерна обука по принципу „учимо једни
од других“
активно учешће полазника семинара
Обука наставника у дигиталној
учионици
Посете часовима; извештај о
самовредновању
Семинари

14.2.Програм пројекта „Моја школа – школа без насиља“
Наша школа је од школске 2006/07. године отпочела реализацију „Уницефовог“ пројекта
„Моја школа-школа без насиља“. Спонзор Пројекта је био „Фриком“.
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14.3. Програм превентивних активности као подршка пројекту „Моја школа –
школа без насиља
Активности
Добродошлица ученицима 1. разреда од стране другара 2,3 и 4. разреда, као и ученика
5. разреда којима је дати учитељ (учитељица) предавао-ла.
Изложба радова ученика боравка ,, Наша зимница“
Обележавање Светског дана љубазности(13. Новембра ) и Међународног дана
толеранције (16.новембар)
Ликовна изложба “ Није тешко бити фин „
Читање кратких ауторских прича ученика или кроз радионице на часовима О.С. или
грађанског васпитања
ВРЕМЕПЛОВ
Израда честитки и бојанки за децу која су на лечењу у болницама , честитке старијима
од деце
Мали новогодишњи програм за децу предшколце и ученике школа за децу са посебним
потребама и ученици старијих разреда- волонтери
Светосавски турнир у шаху за за ученике од 1-8. Разреда
Смотра „Језицима уклањамо границе“ 25.02.2019.( певање, рецитовање, дијалози на
страним језицима)
Смотра ,, Стенд-ап комичар” ученика школа
1. Априла обележавање Светског дана шале по одељењима
Ускршња ликовна изложба радова ученика од 1-8. Разреда
6. Априла- Међународни дан спорта –турнири;
Обележавање Светског дана књиге 23. априла кроз поетски матине (читање песама које
су написали ученици) или могуће гостовање неког песника
Избор нај-фаце
Организовање тематске ликовне изложбе
Смотра „Показали су шта знају“- ученици певају, свирају, глуме, рецитују, читају,
играју (за ученике од 1-8. Разреда)

14.4. Програмпројекта „Победимо тишину заједно!“
Главни циљ пројекта:
- Деца из „редовне“ОШ „Соња Маринковић“ ће научити основну комуникацију на
знаковном језику, што ће допринети подизању њихове осетљивости према
различитости и инклузији.
- Обновиће се оштећени урамљени плакати са азбуком знаковног језика у дворишту
школе. Иницираће се дружење деце, што је спонтано васпитање у духу инклузије.
- Учитељи и стручни сарадници ће добити едукацију за подршку деци са сметњама
у развоју у редовним школама, што ће унапредити инклузију на локалном нивоу.
На семинару ће се такође унапредити сарадња међу школама.
- Захваљујући активностима са вршњацима који чују, обогатиће се слободно време
глуве деце која су смештена у дому школе „Радивој Поповић“ јер овој деци
недостаје дружење са децом изван дома.

.
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„Победимо тишину заједно“

АКТИВНОСТИ
Посета школи за глуву децу поводом Међународне недеље
глувих (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој
Поповић”)
Обележавање Међународног дана особа са инвалидетом
(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Обележавање Светског дана особа са инвалидитетом (ученици
ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Предавања на тему различитости на часовима грађанског
васпитања
Тематске едукативне радионице и дружење деце из редовне
школе и глуве деце (ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ
„Радивој Поповић”)
Међусобне посете и учешће на приредбама обе школе
(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
Осликавање Новогодишњих и Ускршњих медењака за продајне
изложбе
Изложба ликовних и литералних радова са темом пројекта
(ученици ОШ „Соња Маринковић“ и ОШ „Радивој Поповић”)
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14.5.Програм: Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе
психоактивних супстанци - „Твоје знање мења све“
Реч је о превентивном програму као имплементацији Националне стратегије о
злоупотреби психоактивних супстанци, која је донета 2009.године. Пројекат финансира
Европска унија. Основне школе су обавезне да га реализују. Програм „Твоје знање мења
све“ почео је да се реализује у нашој школи у школској 2012/13. години у одељењима
петог разреда, а од 2013/14. године и у по једном одељењу четвртог разреда.
Активности
• Планирање кроз часове ЧОС-а на годишњем нивоу
• Умножавање материјала за реализацију радионица
• Реализација часова- радионица
кроз извештаје и фотографије
• Евалуација:
•

Критеријум успеха:

Остварене све радионица

•

Инструменти:

извештаји и фотографије

Припрема за завршну приредбу у оквиру програма “Твоје знање мења све”.
Програм превенције ПАС:
Назив радионице

Начин реализације

Упознавање родитеља ученика са
Програмом превенције ПАС
Нулта радионица: Нацртај и напиши!
1.час: Разумевање сопствених осећања
2.час:Разумевање утицаја вршњака
3.час: Разумевање и управљање
ризицима
4.час: Учење рада у групама
5.час:Предлагање идеја, избор теме и
формирање група
6. и 7.час: Сазнавање/прикупљање
нових информација
8.час: Подношење извештаја
9.час: Припремање за акцију (први
део)
10.час: Припремање за акцију (други
део)
11.час: Предузимање акције
12.час: Размишљања о
часу/Разматрање часа
Извештавање родитеља/локалне
заједнице

презентација
радионица
радионица
радионица
радионица
радионица
радионица
истраживачки
рад
извештавање
радионица
радионица
презентација
евалуација
Програма
родитељски
састанак
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14.6. Програм додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и понашању у I
разреду
Програм обухвата вежбе графомоторике, за пет група ученика. Аутор вежби је
професор др Светомир Бојанин, дечји неуропсихијатар. Програм обухвата 21 вежбу
графомоторике, које су конципиране од најједноставнијих до најсложенијих. Деца
фломастром прелазе по унапред припремљеним шарама и на дну листа цртају свој лични
знак.
План активности на реализацији Програма додатне подршке у писању
Активности

Процена дисграфичности
рукописа
Преглед свезака ученика првог
разреда
Евидентирање ученика, којима је
потребна додатна подршка
Реализација часова Програма
додатне подршке у писању
Евалуација ефеката вежби писања

Реализација Програма додатне
подршке у I разреду

Начин реализације

Преглед тестова ТИП
1
Посете часовима
српског језика
Договор са
наставницима
разредне настaве
Индивидуални рад у
групи
Преглед свезака,
разговор са
наставницима
разредне наставе
Извештај за
одељењско веће I
разреда

14.7. Програм додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и понашању у II
разреду
-обухвата вежбе реедукације психомоторике, за четири групе ученика. Вежбе су
конципиране у виду радионица. Програм садржи 25 радионица.
Програм додатне подршке ученицима
Активности

Прелиминарни избор ученика
Разматрање избора ученика
Евидентирање ученикаII разредa за
похађање Програма додатне подршке
Реализација часова Програма додатне
подршке реедукацијом психомоторике
Евалуација ефеката вежби реедукације
психомоторике
Реализација Програма додатне подршке у II
разреду

Начин реализације

Преглед тестова ТИП 1
Посете часовима
Договор са
наставницима разредне
наставе
радионица
Разговор са наставн.
разредне наставе
Извештај за одељ. веће II
разредаи СВНРН
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14.8. Програм ликовних радионица четвртком
Од школске 2007/08. године успостављена је сарадња са Тијаном Миличевић
дизајнером у пензији, бившом ученицом школе, која је са пуно љубави према деци,
желела да им пренесе своја знања и вештине и да им слободно време употпуни лепом
активношћу.
За школску 2018/19. годину планирано је да реализација програма почнепочетком
октобра 2018. године и да трају до краја маја 2019. године. Радионице ће се организовати
два пута месечно.
14.9.Програм пројекта „Дружимо се и учимо“

Наша школа већ седму годину сарађује са Центром за добровољни рад и помоћ
деци „Дуга“ у реализацији пројекта, који је финансиран од стране Секретеријата за спорт
и омладину. Пројекат се завршава у децембру 2018. године и тромесечно се обнавља до
краја школске године.
Пројекат предвиђа инклузију деце из дечјих домова, школа за децу са сметњама у
развоју, са децом из осетљивих група, основних и средњих, у заједничке активности са
децом из наше школе, као и ученицима школе за функционално образовање деце ОШ
“Бранко Пешић“.
Програм пројекта „Дружимо сеи учимо“
АКТИВНОСТ/ЦИЉ
Ликовна радионица на тему дизајнирања шара пиротских ћилима
Посета изложбеној поставци „Смрт вожда Карађорђа“ у Историјском
музеју
Једнодневни излет у Бојчинску шуму
Египатско писмо -хијероглифи (радионица)
Вожња трамвајем – круг двојком
Посета конаку Кнеза Милоша у Топчидеру
Посета Музеју Николе Тесле – фестивал науке
Инклузивне вајарске радионице са децом ОШ „Вељко Рамадановић“
Заједничка приредба у ОШ „Радивој Поповић“
Креативне ликовне радионице четвртком
Посета Ваздухопловном музеју у Сурчину
Посета храму Светог Саве и Народној библиотеци
Посета Ватрогасном дому Земун
Посета музеју Афричке уметности
Посета Ботаничкој башти
14.10. Програм пројекта „Лепота је у различитости“ - креативне радионице енглеског
језика
Циљ пројекта је да у ученицима пробуди жељу и интересовање за упознавањем
британске и америчке културе, обичаја и популаризације енглеског језика.Пројекат је
планиран у сарадњи са Маријом Такић. Пројектом је планирано да буде укључена једна
група ученика, узраста четвртог разреда. У зависности од простора, радионице ће
похађати 20-30 деце.
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АКТИВНОСТИ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ученицима
школе, подела захтева за сагласност родитеља
за учешће ученика у Пројекту
УВОДНА РАДИОНИЦА: ШТА ЈЕ КУЛТУРА?
Стереотипи, предрасуде, разноликост,
различитост, толеранција
ЖИВОТ У АМЕРИЦИ: презентације алумнија,
осврт на културу, разлике између наше
културе и америчке.
ЉУДИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА: Како
третирати људе са посебним потребама?

ЗАБАВА У АМЕРИЦИ: Током завршне
радионице, учесници ће имати могућност да
науче шта млади у Америци раде у слободно
време, кроз могућности играња америчког
фудбала, кошарке или популарног америчког
плеса, тзв. line dance.

ЦИЉ
Добијање сагласности
родитеља за учешће њихове
деце у Пројекту.
Боље разумевање различитих
култура као и појединаца у
оквиру њих; развијање
толеранције.
Боље разумевање америчке
културе, прихватање разлика.
Подстакнути ученике на
размишљање о томе како
укључити људе с посебним
потребама у друштво;
разбијање стереотипа.
Током завршне радионице
ученици ће имати прилику да се
забаве онако како то чине и
њихови вршњаци у Америци.

14.11. Програм пројекта „Здрављем до осмеха“
У сарадњи са Милицом Костић, Мајом Бркљач и другим студентима из организације
„Flex“ при Америчком савету за образовање, поновиће се едукативне радионице о чувању
здравља са ученицима четвртог разреда. Водитељи радионице ће упознати ученике кроз
мултимедијалну презентацију са принципима здраве исхране, откриваће у присутним
намирницама количине скривеног шећера. Поред тога, циљ радионица је и указивање и
значаја свакодневних физичких активности, па ће ученити имати часове кошарке или
америчког фудбала.
Тродневне радионице ће се реализовати у априлу 2018. године на часовима ЧОС-а,
физичког васпитања или природе и друштва. План реализације овог програма је
имплементиран у план ЧОС-а четвртог разреда.
14.12. Програм пројекта„Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије“
Град Београд, Секретеријат за енергетику, ове школске године одржава четврти по реду
циклус едукативног програма под називом:„Подизање енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора енергије“ намењен ученицима основних и средњих школа.
Циљ едукације је да подигне свест о значају уштеде енергије, заштити животне средине и
значају коришћења обновљивих извора енергије. Програм је прилагођен узрасту ученика
старијих разреда како би били спремнији за одговорне одрживе одлуке, као и изазове
будућности.
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Актиности
* Предавање на тему: „Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије“ кроз које ће бити
представљен програм и значај
енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије, на
начин који је прилагођен узрасту уз
коришћење PowerPoint презентаије и
кратких илустративних видео
материјала
*Интерактиван рад кроз разговор са
ђацима, који ће приближити
употребу енергије и њене уштеде кроз
примере из праксе, као и могућност
употребе обновљивих извора
енергије.
* Прављење распореда предавања по
одељењима
* Организација простора

Одељења
2.час

VII-1

3.час

Време
реализације
18.09.2017.
(понедељак)

Реализатор
Предавач
ЦЕДЕФА и
његов асистент

4.час
5.час

VIII-2 физика

6.час

V-1 музичка култура

2.час

19.09.2017.
(уторак)

3.час
4.час
5.час
6.час

Олга Брдар,
педагог

Олга Брдар, руководилац Тима за сарадњу са друштвеном средином

14.13. Програм пројекта „Основи безбедности деце“
Од школске 2017/18. године наша школа је укључена у пројекат „Основи безбедности
деце“, као заједнички пројекат Министарства унутрашњих послова и Министарства
просвете и технолошког развоја. Реализатори пројекта су запослени
радници
Министарства унутрашњих послова.
Биће реализовано 8 тема током школске године, једном месечно, почев од септембра.
Теме предавања:
1. Безбедност деце у саобраћају: „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у
саобраћају!“
2. Шта ради полиција: „Полицајац је заштитник деце!“
3. Заједно против насиља: „Заједно против насиља!“
4. Превенција и заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних дрога: „НЕ дрогама и
алкохолу!“
5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа: „Сурфуј интернетом безбедно!“
6. Заштита деце од трговине људима: „Заштитимо децу од трговине људима!“
7. Заштита од пожара: „Опрезно са ватром и водом!“
8.Заштита од опасних материја и природних непогода: „Знањем се штитимо од
природних непогода!“
Предавања, мултимедијална и интерактивна, реализоваће се у четвртом и шестом
разреду на часовима одељењског старешине.

14.14. Програм пројекта „Безбедност деце у саобраћају“
Управа саобраћајне полиције већ трећу школску годину у септембру месецу реализује
пројекат „Безбедност деце у саобраћају“ са циљем да деци скрене пажњу на све
опасности које им се могу јавити као учесниицима у саобраћају и да их подучи
безбедном понашању.

302

Предавање за ученике првог разреда биће интерактивно и мултимедијално, уз
интересантну причу прилагођену узрасту деце Иване Стевић, инспектора Управе
саобраћајне полиције.
14.15. Програм пројекта „Мобилни едукативни саобраћајни полигон“
У циљу унапређења безбедности деце у саобраћају на територији ГО Земун, на
почетку нове школске године, планирана је реализација едукативног пројекта „Мобилни
едукативни саобраћајни полигон“ за ученике основних школа Општине Земун. Едукација
обухвата предавање, разговор предавача и ученика млађих разреда на тему безбедности у
саобраћају. Осим тога, ученици активно учествују на полигону у улози пешака и возача
како би савладали основна правила учествовања у саобраћају.

14.16. Програм хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“
Наша школа већ пету годину успешно сарађује са „Удружењем параплегичара и
квадриплегичара Баната“ из Зрењанина и њиховим председником Зораном Милиновим.
Претходне две године смо сарађивали са организацијом „ Fedex“, која нам је помагала у
одношењу пластичних чепова.
Програм хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“
АКТИВНОСТ

Формирање Вршњачког тима млађе смене, ученика изабраних на часовима одељењских
заједница трећег и четвртог разреда
Декорисање оштећених кутија за прикупљање пластичних чепова.
Одлагање прикупљених чепова у пластичне кесе
Обавештавање Зорана Милинова, председника Удружења из Зрењанина о потреби одношења
џакова са чеповима преко вибер групе.
Писање извештаја о резултатима хуманитарне акције
Обавештавање Савета родитеља о резултатима акције
Постављање на сајт постова о резултатима акције
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ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Основна школа “Соња Маринковић”
Земун, Аласка 17
тел/факс: 2612-753
тел. директора: 3077-522
дел. бр. 4/37
датум 27.06.2018. година

Нa oснoву члaнa 27.Зaкoна o основном образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017) и члана 119, став 1, тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања члaнa („Сл. гласник РС“ бр.
88/17), члана 209, став 1, тачка 2 Стaтутa шкoлe, члана 22 и члана 8 став 1
тачка 2 Пословника о раду Школског одбора, Шкoлски oдбoр oснoвнe шкoлe
“Сoњa Мaринкoвић”, у Зeмуну, Aлaскa 17, нa сeдници oдржaнoj 27.06.2018.
године дoнeo je следећу

ОДЛУКУ
Усваја се Школски програм од I до IV разреда Основне школе “Соња
Маринковић” у Земуну за период2018. до 2022. године.

У Земуну, 27.06.2018.Председник школског одбора
_____________________________

Јелена Радоњић
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