
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AНЕКС 2 ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

за школску 2022/2023.годину 

 

 

Новембар, 2022. 
 



Садржај 

● ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

● ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања 

● ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 
● Глобални планови рада наставника 
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе 

јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, 

емоционални и социјални развој у савременом медијацентричном окружењу. 

              Разред  Пети  

              Годишњи фонд часова 36 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

– идентификује/процени комуникацијски процес у односу медији – 

публика (корисници); 

– разликује традиционалне и нове медије поредећи начине пласирања 

порука; 

– упореди основне особености различитих медија и изводи закључке о 

функцијама медија; 

– опише и анализира своје медијске навике; 

– разликује медијске садржаје од стварности, идентификујући их као 

конструкте стварности; 

– деконструише једноставније примере медијских порука; 

– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 

– критички вреднује оглашавање у различитим медијским садржајима 

и препознаје профит као основни циљ; 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио,  

телевизија, филм) и нови медији (интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА  

МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 

Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских порука. 

 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Комерцијални медијски 



Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– наводи примере манипулације у медијским садржајима којима се 

подстичу куповина и потрошња, одређена осећања, вредности и 

ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних дигиталних платформи; 

– идентификује недостатке и предности мобилног телефона као 

уређаја за комуницирање, информисање и забаву; 

– препознаје сврху и начин функционисања претраживача „на мрежи” 

и агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере информација са 

интернета према изворима из којег потичу, делећи их на поуздане и 

непоуздане; 

– препознаје ризично понашање на друштвеним мрежама. 

садржаји у различитим медијима (рекламе,  

скривене поруке намењене пласирању  

одређених идеја, садржаја и животних  

стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања,  

вредности и понашање публике – куповину 

 и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ  

ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И  

ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност информација  

на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори  

садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 



 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм слободне наставне активности Медијска писменост доприноси остваривању општих исхода другог циклуса образовања и 

васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство 

које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Медијска писменост. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм се ослања на компетенције развијене у првом циклусу образовања и васпитања, теме и активности изборног 

програма Грађанско васпитање у претходним разредима, као и на богато ваншколско искуство ученика и наставника са медијима. 

Програм Медијска писменост обухвата четири тематске области. Услед уважавања методичког принципа поступности, наведене 

области обавезују утврђени редослед када је реч о прве две теме из програма (Појам медија и њихове функције и Деконструкција и 

конструкција медијске поруке.), а преостале две теме наставник може обрадити и другим редоследом, у складу са могућностима и 

интересовањима ученика, као и техничким могућностима и опремљеношћу дидактичким средствима. 

Основни задатак наставника који остварује овај програм је да подстиче интересовање ученика за аналитички приступ медијским 

садржајима и развија одговорно понашање ученика приликом креирања и објављивања медијских порука путем друштвених мрежа и 

телефонских апликација. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Моћ медија стоји у чињеници да су медији данас креатори друштвене и индивидуалне стварности. Медији могу дати значај 

обичним људима и обичним догађајима, утицати на стварање друштвене историје. Место и улога медија у глобалној култури с почетка 

21. века захтева нови приступ учењу, усклађен са великим медијским и технолошким променама. Нова епоха подразумева способност 

критичке перцепције моћних слика мултимедијалне културе, разумевање њиховог значења, као и развијену вештину комуникације и 

продуковања медијских порука. Културни контекст савремене епохе условио је појаву медијске писмености, уже области образовања о 

медијима и за медије, која има есенцијални значај за активно учешће у грађанском друштву у новом миленијуму. 

Богато свакодневно искуство ученика са медијима, пре свега путем друштвених мрежа и апликација на мобилним телефонима, 

одличан су ресурс за њихово упознавање са темама и циљевима програма. У процесу остваривања наставе посебно се подстичу: 

1) интерактивност, која се потврђује у договарању наставника и ученика о динамици и начинима реализације тема, иницијативи и 

активном учешћу ученика у активностима, предлагању илустративно-демонстративних дидактичких средстава, попут медијских 

садржаја које ученици свакодневно прате на интернету и сл.; 

2) рад у групама као облик рада који подстиче развој компетенције за комуникацију и сарадњу, значајне за разумевање феномена 

медија; 



3) креативност, која се развија кроз стваралачки однос према медијима и активности конструкције медијских порука, надовезане 

на активности деконструкције медијских садржаја и 

4) пројектна настава, која омогућава синтезу истраживачког и стваралачког приступа медијима, јачање сарадње, иницијативе и 

предузетничких могућности ученика. 

Уводне активности могу бити засноване на разговору о личним искуствима са медијима – праћењем, креирањем, објављивањем и 

дељењем својих медијских садржаја и садржаја које су креирали други. Поред упознавања ученика са основним темама предмета, циљ 

активности је и стицање увида у медијске навике ученика, интересовања, вредности, као и однос према медијима. 

Питања за вођени разговор требало би да буду подстицајна за брзо и активно укључивање свих ученика у тему. Вођени разговор 

можете започети овако: 

– Колико сте у овом тренутку удаљени од свог мобилног телефона? 

– У којим ситуацијама не носите са собом мобилни? 

– Који је ваш рекорд у раздвојености од телефона? Колико сати/дана је то трајало? Како сте се тада осећали? Шта вам је највише 

недостајало? 

– Ко је од вас доживео да му привремено одузимање телефона буде казна коју су изрекли родитељи? 

– Коме је од вас куповина новог мобилног телефона била награда или поклон за рођендан/одличан успех/пласман на такмичењу? 

– Размислите које садржаје најрадије пратите на телефону. Шта пратите на Јутјубу? Које видео-игрице играте? Ко игра са вама? 

– Које речи најчешће укуцавате у претрази на интернету? 

– Колико вам интернет помаже у добијању информација? 

– Како се информишете? Шта читате/гледате/слушате? 

– Како се информишу ваше баке и деке? Како се информишу ваши родитељи? Хајде да укрстимо изворе и начине информисања! 

Нека се ваши родитељи и баке и деке информишу на начин на који ви радите, а ви на њихов омиљени начин информисања! Замислите 

један такав дан! Зашто вам је таква ситуација смешна? Како би изгледао живот ваших бака и дека да проводе једнак број сати дневно 

као ви, гледајући у дисплеј телефона? Шта би на тај начин пропустили? Шта ви пропуштате, а шта добијате проводећи толико времена 

уз медије? Размислите. 



– Нека свако на листу папира напише три информације које му прво падну на памет, а које је данас сазнао путем радија, 

телевизије, новина или интернета! Зашто је тако тешко сетити се само три информације из медија? Колико сте их данас прочитали, 

чули, видели? Шта закључујемо – колико смо свакодневно у контакту са медијима? 

– Као што нам је способност читања и писања слова (алфанумеричка писменост) омогућила да прочитамо све информације које 

сте навели, медијска писменост ће нам помоћи да све што смо прочитали, чули и видели, у потпуности разумемо. Да бисмо у томе 

успели, потребно је да развијемо неке посебне способности. 

Разговор је једна од најстаријих и најснажнијих човекових потреба, која потиче из човекове жеље да комуницира и гради везе са 

другим људима. Вежбе замишљања део су стваралачког односа према настави и имају вишеструку улогу – осим што опуштају ученике 

и подстичу на излагање сопствених идеја и осећања, истовремено граде и поверење према наставнику и другим ученицима, као и 

позитиван однос према настави уопште. На крају вођеног разговора, наставник на приступачан начин представља ученицима теме 

којима ће се у оквиру програма бавити и активности које планира, најављујући ученицима могућност да и сами учествују у предлагању 

начина обраде, активности, задатака, као и дидактичких средстава. 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА 

Кључни значај за развијање медијске писмености појединца имају базична знања о начинима функционисања медија. Од 

наставника се очекује да ученике подстакне на стицање основних знања о медијима, која ће бити полазиште за све будуће активности 

из медијске писмености. Због тога је важно усмерити наставне активности које прате ову тему ка следећим закључцима ученика: 

– медијски садржаји се размењују путем медија, који се деле на традиционалне или старе (штампа, радио, телевизија, филм) и 

дигиталне (оне за које је потребан интернет); 

– основне функције медија су да информишу јавност, образују и шире културне вредности, али и да је забаве; 

– медији имају важну улогу у креирању ставова друштва о разним појавама и људима. 

Активности могу да подразумевају колективну анализу медијских навика ученика и самовредновање, уписивањем у одговарајућу 

табелу свог избора медија и медијског садржаја, као и времена утрошеног уз медије у току једног дана. Активност има за циљ да 

ученицима помогне у стицању увида у сопствене медијске навике и утрошено време уз медије. 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 

Остваривањем наставних активности у оквиру ове теме, приступа се кључним питањима медијске писмености. Све наставне 

активности требало би да воде ка следећим закључцима ученика: 

– медијски садржаји нису стварност, већ конструкт стварности – приказ стварности који је неко са одређеним циљем осмислио; 

– тај приказ стварности може бити близак истини или далеко од ње; 



– медијске садржаје не разумеју сви примаоци на исти начин; 

– сви медијски садржаји имају циљну групу (публику) којој су намењени, што одређује њихова изражајна средства, облик, начин 

на који су упућени публици итд.; 

– медијски садржаји се стално морају преиспитивати и проверавати. 

За обраду теме одговарајућа активност је анализа новинског текста или другог медијског садржаја (ТВ или радио-емисије, 

садржаја са Јутјуба и сл.). Пожељно је да ученици индивидуално или групно одаберу одређени медијски садржај и припреме га за час. 

Вођени од стране наставника, ученици на примеру одабраног медијског садржаја одговарају на питања кључна за деконструкцију 

медијске поруке, у форми која је усклађена са њиховим когнитивним могућностима у том узрасту: 

– Ко је осмислио и упутио овај медијски садржај публици? Ко је та особа/група људи? 

– Која средства су употребљена да би се привукла моја пажња? Што сте у том медијском садржају одмах уочили? 

– На који начин ће људи другачији од мене разумети исту медијску поруку? Како би је разумели моји родитељи, а како моји 

најстарији чланови шире породице? 

– Зашто је та порука послата? Шта се њеним упућивањем постигло? 

– Како су представљени догађаји, простор и људи? Шта је представљено као посебно лепо/ружно, а шта није поменуто, а могло је 

да буде? Какав начин живота се овом медијском поруком представља као бољи од других? 

Методички је пожељно сваку критичку анализу и деконструкцију медијских садржаја заокружити активностима конструкције 

медијских порука. Такве активности обухватају групно или индивидуално креирање медијских садржаја на основу стеченог знања о 

деконструкцији медијских порука. Задаци за ученике као почетни корак подразумевају јасно дефинисање циља поруке и публике којој 

се обраћају. 

ОГЛАШАВАЊЕ 

Ову тему наставници могу да обраде на различите начине: разговором, планираним активностима, малим истраживачким 

задацима. Кључно је утврдити колико су ученици изложени рекламним порукама. Може се почети питањима: 

– Где најчешће срећете рекламне поруке? 

– Да ли у школи или на путу од куће до школе срећете поруке које нешто оглашавају? 

– Да ли уочавате поруке на предметима у учионици (свеске, оловке, флашице воде, одећа, обућа...? 



– На који начин рекламе привлаче пажњу? 

Могуће је реализовати мали пројекат – анализа телевизијске рекламе. Ученике је могуће поделити на групе где ће једна 

установити који се производи најчешће рекламирају, друга колико информација заиста можемо добити гледајући рекламу, а трећа 

колико је у рекламама заступљена машта, а колико стварност. 

Могуће је урадити и „домаћи задатак”: На путу од куће до школе забележи рекламе које примећујеш и покушај да одговориш на 

питања: 

– Где се реклама налази? 

– Шта рекламира оглас? 

– Да ли се у твојој породици користи тај производ? 

– Да ли мислиш да ове рекламе имају некакав утицај на тебе? 

– На који начин можеш да се супротставиш осећању ускраћености? (Шта из нематеријалног света може да замени потребу за 

рекламираним производом?) 

Важно је да ученици схвате разлику између идеалне слике које реклама пружа (продаја идеје и фантазије) и стварног живота. 

Такође, могуће је разговарати са ученицима да ли постоји нешто нематеријално што ће надоместити осећање ускраћености ако неки 

производ немамо. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

Ову тему наставници могу да обраде са ученицима кроз разговор и истраживачке задатке. Пожељно је да отвореним питањима 

подстакну дискусију о томе које мобилне дигиталне платформе ученици познају и како их користе. Ученици могу да говоре о томе 

зашто су им корисне и занимљиве – размена информација са вршњацима, договарање, дружење. Пожељно је да се развије разговор о 

томе да ли мобилне дигиталне платформе могу да буду од користи за процесе учења, да ли су им нешто значиле у периоду пандемије 

када се није ишло сваки дан у школу. Други део дискусије треба да иде у правцу уочавања негативних страна мобилних дигиталних 

платформи. Наставници могу да поставе питање колико времена проводе на платформама а колико у непосредном дружењу. Шта им 

причињава већу радост – када се друже и размењују поруке на платформама или када се виде и разговарају, играју се, баве се спортом 

или неком другом активности. Потребно је покренути и питања зависности од мобилних дигиталних платформи, тако да ученици 

најпре освесте тај појам, разумеју шта значи а онда промисле о свом коришћењу платформи, времену које ту проводе. Са ученицима 

треба разговарати и о томе да ли на платформама ступају у контакт само са вршњацима које познају или и са непознатим особама. 

Питати их да ли знају какви ризици постоје ако прихватају за пријатеље особе које иначе не познају, да ли знају шта су то лажни 



профили, скренути пажњу да никако не треба да пристају да размењују фотографије или да се налазе уживо са особама које су 

упознали на дигиталним платформама. 

Ученици треба да усвоје став да нису све информације које добијају са интернета поуздане/веродостојне. Који год претраживач 

или агрегатор да изаберу, важно је да разумеју да претраживање појмова и прикупљање података у дигиталном окружењу мора да буде 

повезано са разграничењем објективних и проверених чињеница од нетачних информација, личних ставова, предрасуда и 

дезинформација. На понуђене резултате у претрагама могу утицати различити утицаји као и алгоритми који се ослањају на понашање 

корисника уређаја у дигиталном окружењу. Уводна вежба стога може бити одређени појам који ће наставник изабрати, а ученици 

„претражити” на својим уређајима (компјутерима или телефонима). Уколико су у прилици да упореде резултате, увидеће да су добили 

различите изворе. 

Питања могу бити: 

1. Које претраживаче или агрегаторе садржаја користите најчешће и због чега? 

2. До којих врста информација долазите? 

3. Да ли је увек могуће наћи аутора садржаја и информација? 

4. Да ли и како проверавате информације до којих сте дошли путем онлајн претраживача? 

Пример за задатак: 

Наставник дели ученике у групе од три до пет чланова. Свака група користи други претраживач (Гугл, Јаху, Бинг) и на различитом 

уређају – школском рачунару, свом мобилном телефону, лаптопу... Свима се задају исти појмове за претраживање. На следећем часу 

свака група представља првих десет резултата претраге. 

1. Који резултати су увек наведени први? Како су означени, да ли је јасно назначено да су у питању спонзорисани, плаћени 

резултати? 

2. Да ли се тим резултатима верује мање или више од осталих који нису спонзорисани? 

Суштина је да ученици разумеју да претраживачи могу фаворизовати одређене садржаје (плаћене у односу на бесплатне; 

пожељније од мање пожељних, а да се примењују и алгоритми који откривају лично понашање у дигиталном окружењу). Стога је 

важно да се добијене информације провере у веродостојним изворима (уџбеницима, енциклопедијама, речницима...). 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа 

не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да 

прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје 

ставове, како аргументују, евалуирају, документују итд. Постигнућа ученика се, дакле, прате и вреднују формативно: током целог 

процеса. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, 

промени мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, 

примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, 

како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање 

ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако 

треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове 

и вредности од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

Разред Пети  

Годишњи фонд 36 часова 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за целоживотно 

учење 

– Комуникација 

– дефинише појам здравља, разликује физичко, ментално и 

социјално здравље и образлаже утицај вежбања на здравље; 

– упореди специфичности вежбања у спорту и ван спорта; 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА  

СРЕДИНА 

Појам и врсте здравља, начини његовог  

праћења и чувања. 



– Рад са подацима и информацијама 

– Дигитална компетенција 

– Решавање проблема 

– Сарадња 

– Одговоран однос према здрављу 

– Одговоран однос према околини 

– Одговорно учешће у демократском 

друштву 

– разликује правилно од неправилног вежбања и планира 

сопствене физичке активности у складу са потребама, 

могућностима и интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у 

вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 

– препозна утицај различитих вежбања на физички изглед и 

здравље; 

– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на имунитет; 

– поштује еколошка правила у средини где вежба; 

– правилно поступа у пружању прве помоћи при повредама у 

вежбању; 

– критички вреднује идеале физичког изгледа који се намећу 

као и начине за њихово достизање; 

– користи поуздане изворе информација о утицају исхране и 

вежбања на здравље и физички изглед; 

– разликује добро од лошег држања тела и коригује сопствено 

држање тела; 

– препозна ризике гојазности и мршавости; 

– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом 

свакодневном животу; 

– критички се односи према рекламираним производима 

животних намирница; 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. 

Људско  

тело и вежбање – кости, зглобови, мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који  

утичу на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних  

намирница важних за вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и  

компликације. 

Како и где се информишемо о здравом  

начину исхране. Производи који се  

рекламирају, а треба их избегавати. 



– аргументовано дискутује о физичким активностима и 

начину исхране и ризицима неодговарајућих дијета; 

– доведе у везу вежбање са правима детета; 

– аргументује значај вежбања после болести и неких повреда; 

– поштује потребе и могућности различитих учесника у 

вежбању и наведе примере равноправности и 

неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на свежем ваздуху са другом 

децом у односу на седење код куће за компјутером. 

Различите врсте дијета и њихови  

позитивни и негативни ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 

Претерана употреба дигиталних  

технологија и последице на здравље и  

физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина живота  

на физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Остваривање права детета на раст, развој, 

здравље,  

игру и дружење кроз вежбање прилагођено  

могућностима и  

потребама. 

Доступност опреме и простора за вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама  

у развоју и инвалидитетом и спортови  

прилагођени њиховим могућностима. 

 
 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Концепт слободне наставне активности Вежбањем до здравља припремљен је у складу са Законом о оснoвама система образовања 

и васпитања у коме се наводи као један од циљева развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, као и општа међупредметна компетенција одговоран однос 

према здрављу. 

Истраживања спроведена на школској популацији показала су да ученици немају довољно физичке активности, посебно на свежем 

ваздуху и да се често неправилно хране. Ученици у 5. и 6. разреду су у узрасту када формирају однос према вежбању и потребно је да 

добију шири контекст физичког вежбања које се не повезује само са спортом већ са правом на развој и здравље. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности 

програма Вежбањем до здравља. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм се природно надовезује на садржај програма предмета Физичко и здравствено васпитање и не захтева посебан простор и 

опрему. Увидом у исходе може се видети да је фокус програма на вежбању као вредности, стицању релевантних знања о вежбању, 

здрављу и исхрани, као и развоју позитивних ставова који ће допринети да ученик самостално, без присиле одраслих, бира да се храни 

правилно и уместо седења у затвореном простору за компјутером изађе напоље и физички буде активан са својим вршњацима. 

Наставник планира начин на који ће реализовати програм, као и број часова за сваку од четири теме. Број часова по темама не мора 

да буде исти, а подразумева се да неке активности својим садржајем и исходима којима воде могу припадати различитим темама. Захтеви 

писања програма су такви да се теме приказују одвојено али у свакодневном животу дати садржаји су међусобно повезани па сами тим 

предност у планирању треба дати оним активностима које изражавају интегрисаност вежбања, здравља, исхране, физичког изгледа, 

животне средине. 

Наставник се унапред припрема за часове тако што бира подстицаје којима ће ученике увести у тему и кључне појмове садржаја и 

изазвати њихову радозналост да о томе причају, постављају питања, истражују, уче. Постоје бројне могућности избора начина рада у 

зависности од теме, садржаја, претходног искуства, узраста и интересовања ученика. Предност свакако имају они начини рада у којима 

су ученици активно укључени у процес наставе и учења, као и они где се савремене технологије користе у едукативне сврхе. Реализација 

програма треба да буде заснована на комбиновању различитих техника рада као што су демонстрације, презентације, мини предавања, 

дебате, студије случаја, анализе видео прилога, гостовање стручњака, посете просторима за вежбање, спортским и рекреативним 

дешавањима. 

У остваривању програма наставник се ослања на ученичка школска и ваншколска искуства. Осим везе са програмом Физичко и 

здравствено васпитање, садржаји овог програма надовезују се на оно што ученици уче у Биологији у петом и шестом разреду. 



 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Тема прожима вежбање, здравље и животну средину и настоји да одговори на питање чему служи вежбање и како и где то радити. 

Има већи број кључних појмова и било би добро да наставник предност да оним активностима и примерима на којима ће ученици 

најлакше разумети ту повезаност. 

Како свако вежбање није аутоматски и здраво, на различитим примерима, треба ученицима указати на разлику између правилног и 

неправилног вежбања и више пута се током целог програма враћати на то јер се ради о важном исходу. Ученици се могу организовати 

да радећи у мањим групама на интернету пронађу и направе избор и план вежби по одређеном задатку (вежбе за јачање мишића ногу, 

вежбе за правилно држање и сл.). 

На ту тематику природно се надовезује питање о томе зашто нека особа вежба, односно из којих мотива то ради као и зашто се 

одустаје од вежбања. За тај садржај погодне су активности у којима ученици имају могућност да изнесу сопствено мишљење, дискутују, 

супротстављају аргументе. Ученици се могу поделити у две групе тако да једна треба да припреми аргументе којима би некога убедили 

да вежба, а друга да не вежба. Наставник треба да прати аргументацију ученика и да интервенише уколико се мотивација за вежбање 

тражи само у томе што то сви раде, што је лепо ићи у теретану, што се купује лепа спортска одећа и сл. 

Трећи елемент теме односи се на животну средину и предвиђа упознавање ученика са могућностима вежбања у природи и са 

правилима чувања природе приликом вежбања. Посебно је важно указати на важност праћења квалитета ваздуха непосредно пре 

вежбања јер вежбање у условима загађеног ваздуха има више штете него користи. Ученике треба упутити да о квалитету ваздуха 

информације прикупљају на званичном сајту http://www.sepa.gov.rs/ 

У оквиру ове теме предвиђено је да се са ученицима обради и садржај који се односи на повреде којих свакако има чак и када се 

правилно вежба. Било би добро да ученици стекну увид које су то најчешће повреде и шта се може урадити у првом тренутку како би се 

последице повреде умањиле. Ту се мисли и на самопомоћ и пружање прве помоћи другоме. У оквиру фонда од једног часа недељно није 

могуће много времена посветити првој помоћи те се треба задржати на основним принципима прве помоћи и свакако упутити ученике 

да у случају повреде консултују лекаре. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 

Тематика правилне исхране природно је повезана са вежбањем и зато има своје место у овом програму. Како ученици о томе већ 

имају солидна школска и ваншколска знања, навике и ставове наставник може, у оквиру првих активности, да направи неку врсту 

снимања стања у смислу да кроз разговор или наменски припремљен упитник утврди шта знају о нутритивним вредностима намирница, 



какве су им навике у исхрани, шта знају о правилима исхране пре и после вежбања и сл. У складу са добијеним одговорима може 

планирати даљи рад на овој теми. 

Истраживања показују да на узрасту ученика од 12 и 13 година има пуно оних који се неправилно хране. Поред рада на стицању 

знања о принципима правилне исхране наставник треба да планира и активности које ће водити достизању исхода који тражи од ученика 

да се критички односе према рекламираним производима животних намирница. То је важно јер су циљна група реклама произвођача 

намирница које имају превише масти, соли и шећера најчешће баш ученици 5. и 6. разреда. То није случајно јер на ранијем узрасту 

исхрана ученика је под већом контролом родитеља који су најчешће ученицима припремали ужину код куће. Међутим, у првим 

разредима другог циклуса ученици мењају понашање и за време одмора одлазе у самопослуге и пекаре и сами бирају шта ће ужинати. 

Нажалост, њихови избори су често повезани са атрактивним реклама производа који нису добри за раст и развој. Зато са ученицима треба 

радити на анализи таквих реклама, коме се оне обраћају и са каквим порукама, као и на њиховом оснаживању да буду пажљиви 

потрошачи и пре куповине се упознају са информацијама о садржају производа, као и о њиховом року трајања и цени. Ученици могу да 

спроведу мини истраживање са циљем да утврде да такви рекламирани нездрави производи немају високу цену, да су често на акцијама, 

да су изложени на местима која су лако доступна и близу каса, да понекад уз њих гратис иде други нездрави производ или играчка из 

чега се јасно види да произвођачи заједно са трговинама подржавају да деца и млади што више купују такве производе. 

Иако у тим годинама ученици још увек не прибегавају у већој мери дијетама прави је тренутак да се упознају са њиховим позитивним 

и негативним последицама и развију позитиван став да се вишак или мањак килограма правилним вежбањем и исхраном може боље 

решити него дијетом преузетом из новина. Уколико је дијета неопходна онда је стручно лице прописује и прилагођава потребама 

конкретне особе. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 

Ова тема у потпуности одговара узрасту ученика 5. и 6. разреда који су у фази интензивног психофизичког мењања из детета у 

одраслог и физички изглед им је врло важан. Свакодневно посматрају себе у огледалу и углавном су незадовољни како изгледају. Рад на 

садржајима у оквиру ове теме има за циљ да ученици прихвате своје тело, његове потребе и могућности што је важно јер одрастају у 

култури где медији и друштвене мреже намећу идеал физичког изгледа који је најчешће удаљен од реалних пропорција људи. Ученици 

треба критички да промишљају о информацијама које их „бомбардују” о физичком изгледу као и да се упознају са акцијама широм света 

да се тај „диктат” промени. Највећу пажњу треба да добије кључни појам садржаја који се односи на правилно држање јер се оно 

вежбањем може унапредити што је значајно и за здравље и за физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 

Садржаји ове теме су важни за формирање правилног става према вежбању и развоју компетенције за одговорно учешће у 

демократском друштву. Ученици су већ упознати са Конвенцијом о правима детета и треба је повезати са садржајем овог програма у 

смислу колики значај има физичко вежбање у остваривању права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење. 



Доступност опреме и простора за вежбање је повезана са правима и ученици могу организовати покретање иницијативе да се направе 

неке промене у том смислу нпр. да се у околини школе у парку поставе справе за вежбање или да. Таква иницијатива може бити покренута 

заједно са ученицима који похађају Грађанско васпитање јер у петом разреду програмом је предвиђена акција у корист права ученика. 

Код рада на родној равноправности у вежбању и спорту важно је да се она не представи да су једнаки захтеви у вежбању за мушкарце 

и жене. Неопходно је да ученици увек воде рачуна о уважавају различитих потреба, могућности и физичких ограничења као и да 

препознају примере дискриминације кад су за исти спорт и исто постигнут резултат мушкарци и жене различито награђени. У теми није 

дат садржај који се односи на вежбање и менструални циклус јер је то већ предвиђено програмом обавезног предмета Физичко и 

здравствено васпитање али се може повезати са садржајем из овог програма. 

У оквиру рада на овој теми ученици ће имати прилику, вероватно по први пут, да се упознају са значајем вежбања код особа које су 

биле болесне или повређене (саобраћајне незгоде, спортске повреде), као и са специфичностима вежбања особа са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. За раду на тим садржајима погодне су различите технике, а посебно се издваја примена студије случаја јер омогућава да 

се ученици упознају са током и изазовима у вежбању стварних особа које су направиле велики успех у спорту иако су нпр. биле озбиљно 

повређене или рођене са неким тешким обољењима. То се може повезати са садржајем из прве теме који се односи на мотивацију за 

вежбање и факторе одустајања од вежбања. 

Тема пружа одличне могућности за реализацију радионица у оквиру којих ученици имају могућност да размене сопствена искуства 

о вежбању, искажу своје ставове, дилеме, страхове и чују шта други о томе мисле. То је посебно погодно за оне који избегавају да вежбају 

јер су гојазни или мршави а задатак наставника је да радионицу тако води да они буду охрабрени да вежбају. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити наставник континуирано прати напредак ученика, који 

се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како аргументују, које ставове изражавају. 

Поуздани показатељи напретка су квалитет постављених питања, способност да се промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликовање чињеница од интерпретације, способност да се изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предвиде 

последице. 

Код неких садржаја могу се урадити иницијални и излазни тест којим ће се утврдити знања, вештине, ставови пре и после рада на 

неком садржају. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Оцењивање је описно (истиче се, добар, задовољава), а оцена не улази у општи успех. 

Ученике треба унапред упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати, а приликом сваког вредновања постигнућа 

потребно је дати повратну информацију. 



ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 

Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење 

и унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања. 
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови  

садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Естетичка компетенција 

– препознаје проблем, планира стратегију решавања и решава проблем 

примењујући знања и вештине стечене у оквиру различитих предмета и 

ваншколског искуства; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички или 

одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у заштити животне средине и 

биодиверзитета; 

– активно учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и биодиверзитета; 

– повеже значај очувања животне средине и биодиверзитета са бригом о 

сопственом и колективном здрављу; 

УПОЗНАЈ ЖИВИ СВЕТ СВОЈЕ  

ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и његов значај. 

Истраживање биодиверзитета  

непосредне околине. 

Мапирање врста. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

Лековите биљке. 

Самоникле јестиве биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и сорте. 

Значај биљног покривача. 

Утицај климатских промена на живи  

свет. 

ПОМОЗИМО ДА ПРЕЖИВЕ 

Угроженост врста. 



Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на живи свет. 

 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

– аргументује своје ставове према еко-култури и култури свакодневног 

живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању задатог циља; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– критички се односи према употреби и злоупотреби природе. 

ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 

Рационална употреба енергије. 

Рационална употреба воде. 

Понашање у природи. 

Заштићене природне вредности. 

Позитиван и негативан утицај човека на  

животну средину. 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање омогућава ученицима петог или шестог разреда да кроз ликовне 

радионице и индивидуалне и тимске ликовне пројекте развијају стваралачко мишљење и вештине које су им неопходне за свакодневни 

живот и наставак школовања. 

У првој колони табеле наведене су међупредметне компетенције које је неопходно развијати код ученика, како у настави свих 

предмета, тако и током слободних наставних активности. У другој колони су наведени исходи учења за крај разреда, који прописују шта 

је сваки ученик способан да уради по завршетку учења програма. Исходи су смерница за планирање активности ученика, а не одређују 

ниво постигнућа, јер је развој ученика индивидуалан. У трећој колони су наведене три теме: Цртање; Вајање и Сликање, као и кључни 

појмови садржаја програма који су смерница наставнику за одабир мотивационих садржаја и планирање наставе. 

Ослонац за планирање и реализацију програма је опште упутство за све програме слободних наставних активности, као и упутство 

за програм Цртање, вајање и сликање , које ближе објашњава специфичност програма. Програм је конципиран тако да фаворизује 

ликовне активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем ликовног истраживања и решавања 

ликовних проблема, сарадњу и употребу савремених технологија за учење и стваралачки рад. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ је потребно 

подстицати ученике да користе што различитије изворе и врсте информација, да их критички процењују, као и да их користе као 

подстицај за стварање оригиналног ликовног рада. 



 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Прoгрaм слободне наставне активности Цртањe, сликањe и вајање надовезује се на програм предмета Ликовна култура, па је 

приликом планирања слободних активности неопходно водити рачуна о предзнањима ученика. Треба имати у виду и то да се програм 

слободних наставних активности разликује од програма општеобразовног предмета Ликовна култура, који обухвата знатно шире 

садржаје и исходе учења. Програм слободних наставних активности не предвиђа даље ширење програма општеобразовног 

предмета Ликовна култура, већ је фокусиран на одабране уметничке гране како би ученици имали довољно времена да развијају корисне 

вештине. 

Приликом припреме оперативног плана наставник одређује број часова за реализацију сваке програмске теме и наставне јединице, 

као и називе наставних јединица. Називи наставних јединица се одређују на основу назива теме, кључних појмова и исхода, а указују на 

активност ученика и садржаје који омогућавају достизање исхода. На пример, Цртање мртве природе, Сликање пејзажа, Вајање 

портрета... 

Кључни појмови садржаја програма су смернице за избор мотивационих садржаја, а који треба да обухватају разноврсне визуелне, 

аудио и аудиовизуелне информације, које наставник припрема и приказује на часу. Приказани садржаји и мотивациони разговор треба 

да побуде радозналост и спремност ученика да код куће или на часу и сами проналазе сродне подстицаје за стваралачки рад. Наставник 

процењује могућности ученика и школе. Уколико школа поседује услове, ученици под надзором и према упутству наставника могу да 

траже мотивационе садржаје на интернету током часа. Препорука је да те активности не трају дуже од пет минута како се не би губило 

драгоцено време за развијање идеја и реализацију ликовног рада. 

Прописани исходи су достижни за сваког ученика, јер су формулисани тако да не прописују ниво постигнућа. Како су у питању 

исходи за крај учења програма, који су формулисани уопштено, наставник може да прецизира исходе за сваку наставну јединицу. На 

пример, По завршетку наставне јединице ученик ће бити у стању да примењује технику лавирани туш. 

Приликом планирања активности неопходно је мислити и на активности које на специфичан начин развијају међупредметне 

компетенције. Рад са подацима и информацијама подразумева и коришћење разноврсних информација као подстицај за стваралачки 

ликовни рад. И погрешан податак може послужити као подстицај за стварање. На пример, исказ: Лазање су традиционално српско јело и 

питања: Да ли је овај исказ тачан; Зашто није; Која су традиционална српска јела; Од којих састојака се справљају; Како се ти састојци 

производе; Које је ваше омиљено јело... Ученици након разговора могу да обликују ликовне радове самостално одређујући ликовну тему. 

Могу да прикажу омиљено јело или састојак или процес производње неког састојка или да осмисле трпезу из маште... Посебан захтев је 

да на основу информација које су добили током разговора о храни дизајнирају неки употребни предмет који није прехрамбени производ 

(обућу, одећу, намештај, аутомобил...). Ликовна дела, такође, могу да буду подстицај за стварање, а да не упућују на копирање. Ученици 

могу да на основу уметничке слике насликају рад другачијег садржаја, користећи боје које опажају на уметничкој слици... Рад са 

подацима и информацијама пружа бројне могућности наставнику да осмисли активности које мотивишу ученике да стварају и развијају 

своје индивидуалне способности. Важно је приликом сваке активности истаћи циљ, односно објаснити ученицима зашто нешто раде, 



шта тачно уче и развијају како би се омогућило развијање компетенције за учење. Компетенција за комуникацију не подразумева само 

вербалну и писану комуникацију, већ и изражавање идеја, ставова, емоција, порука... ликовним техникама. Док у настави Ликовне 

културе ученици уче и да тумаче (декодирају) слику у најширем значењу, током слободних наставних активности фокус треба да буде 

на изражавању. Компетенција за предузимљивост и оријентацију према предузетништву током слободних наставних активности развија 

се припремањем радова за наградне конкурсе и продајне изложбе на школском сајму, као и кроз друге школске пројекте. Када је реч о 

развијању дигиталне компетенције, програм слободних наставних активности који је усмерен на традиционалне технике развија ову 

међупредметну компетенцију веома специфично. Ученицима је потребно повремено дозволити да посматрају фотографију или снимак 

на интернету, највише пар минута, а затим да стварају аутентичан ликовни рад на основу опажања и памћења опаженог. Наставник треба 

претходно да укаже ученицима шта тачно треба да опажају и памте (боје, шаре, текстуре, облике...) и да постави захтев да ученици 

креирају другачију композицију од оне коју су посматрали. Савремена технологија се током слободних наставних активности може 

користити и за снимање радова и обраду дигиталне фотографије. С обзиром на то да је фонд часова недовољан, ученици могу то да раде 

код куће, уз надзор старијих. На исти начин ученици могу виртуелно посетити изложбе у музејима. Пожељно је искористити прилику да 

поједини музеју и установи културе организују у свом амбијенту ликовне активности за ученике. 

Посебно заинтересованим и напредним ученицима могуће је задати домаће задатке. Корисно је да наставник унапред припреми 

листу могућих домаћих задатака. Тему индивидуалног пројектног задатка који се реализује код куће ученик може да одабере на основу 

две до четири тема које предлаже наставник, али и да сам осмисли и предложи тему која га највише интересује. 

Потребно је унапред испланирати бар један тимски ликовни пројекат у току године, а који захтева више времена за реализацију. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Реализација програма треба да буде заснована на комбиновању различитих наставних метода и техника које мотивишу ученике и 

омогућавају максимални развој индивидуалних потенцијала. То, међутим, не подразумева упоређивање индивидуалних способности 

ученика и постављање превисоких захтева које не могу сви ученици да достигну, већ константно праћење напредовања сваког ученика 

и по потреби одређивање посебних индивидуалних задатака и активности да би се подстакла мотивација и омогућило напредовање у 

складу са индивидуалним способностима и интересовањима. Ученици и сами треба да предлажу ликовне теме и активности које их 

интересују, при чему све предложене активности треба да буду у оквиру програма. Оне могу бити повезане са актуелним догађајима у 

локалној заједници, као и за културну баштину народа ком ученици припадају. Треба имати у виду и то да ће неки ученици брже достићи 

исходе, а неки ученици спорије, као и то да ће сваки ученик једноставније и брже достићи неке исходе, а спорије друге исходе. Најважније 

је да се до краја године достигну сви исходи, у оној мери која је условљена индивидуалним могућностима сваког ученика. 

У овом делу су дате препоруке и предлози активности као помоћ наставнику да одабере/осмисли задатке, а водећи рачуна о томе да 

није могуће реализовати све предлоге у оквиру датог фонда часова. 

 



 

ЦРТАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати четири групе задатака: цртање на основу опажања, по задатом моделу (портрет, 

аутопортрет, поставка мртве природе, воће, поврће, биљке или предмети) који је одабрао наставник; цртање на основу опажања према 

моделу који је одабрао ученик; илустровање (приче, бајке, песме...) и цртање на основу маште. Ученици могу да уче нову технику или 

да усавршавају примену познате технике. Сви цртачки материјали и прибор су пожељни. Препорука је да се уместо угљена у штапићу 

користи угљен у оловци, који се мање круни. Ученици који немају могућности да набаве разноврсан прибор и материјал могу да направе 

импровизовани прибор и материјал од предмета и састојака које имају код куће. Метално перо се може заменити природним алатима, 

као што су трска, перо од гуске или гранчице од дрвета. Трскa се може користити ако се добро осуши. Начин на који јој је зашиљен врх, 

утицаће на линије које оставља за собом. Перо гуске се може користити ако му се добро очисте врх шмирглањем и ацетоном, па затим 

косо заоштри. Перо је осетљивије на притисак од трске, па ће дати нежнији цртеж. Осим тушем и бајцом ученици могу цртати и инстант 

кафом, која даје веома тамну боју и може се користити као лавирани туш. Љуске лука ће дати тамно црвену боју, ако се користите исто 

као код фарбања ускршњих јаја, само се смањи количина воде. Хиперманган се може купити у апотеци у кесицама од 10 грама. Када се 

раствори у 100 гр течности даће боју магенте, док на папиру постаје окер до тамно браон у зависности од јачине раствора. 

Ликовни проблеми које ученици треба да решавају везују се за примену ликовног језика, односно садржаја теорије обликовања који 

се у том разреду уче у настави Ликовне културе. Посебан нагласак је на развијању осећаја за изражајна својства линија и приказивању 

мотива у плановима. 

Предлог хоби технике је цртање перманентним маркером на керамичкој шољи или тањиру који има једнобојну, белу глазуру. 

Наставник може да предложи другу активност, а хоби технике могу да се реализују и код куће. За ученике је корисно да на часу осмисле 

и скицирају мотив који би нацртали на неком употребном предмету. 

Предлог активности за напредне ученике је преношење цртежа са мањег на већи формат папира (или другу подлогу већег формата), 

без употребе помоћних средстава, као што је претходно снимање и штампање цртежа у фотокопирници, коришћење папира на квадратиће 

или мерење. 

Предлог заједничког пројекта је израда школског фанзина од најмање четири листа. Иако концепт фанзина подразумева да се 

ученици сами договарају, истражују, бирају и припремају садржаје и начин издавања, у оквиру пројекта је неопходно да наставник 

постави одређене критеријуме и прати развој пројектних активности (нарочито ако се фанзин поставља на интернет). Обавезни 

критеријуми су: да фанзин нема исти концепт и садржаје као школски часопис; да садржи више цртежа него текста; да нема вулгарних 

и увредљивих садржаја; да садржи стрип од најмање четири кадра и цртеже који изражавају коментар на актуелне школске догађаје, 

садржаје који се уче у том разреду, лапсусе ученика и наставника... 

 



 

ВАЈАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати две групе задатака који се везују за материјал и поступак обликовања: моделовање меким 

материјалима; конструисање и обликовање комбинованим материјалима и материјалима за рециклажу. Пожељан меки материјал је 

школска глина, професионална вајарска глина, ДАС маса беле или теракота боје, ФИМО ефект и софт, као и друге савремене полимерне 

глине. Ученици који немају услова да набаве масе за обликовање могу да обликују масом коју су сами направили, а према рецепту који 

предлаже наставник или који су уз помоћ старијих пронашли на интернету или у литератури. Један од примера за то је маса од папира 

натопљеног у лепак за тапете. Као конструкцију могу користити жицу коју ће обмотавати папирима натопљеним у лепак за тапете. Када 

је реч о материјалу за рециклажу важно је да ученици не купују материјал, већ да обликују материјалом који имају код куће, јер је циљ 

уметничке рециклаже смањење отпада и загађења, односно развијање одговорног односа према здрављу, околини и друштву. Посебан 

нагласак је на стилизовању сложених облика и моделовању фигура у покрету. 

Предлог хоби технике је израда накита и других акцесоара по избору ученика. 

Предлог активности за напредне ученике је моделовање фигура већих димензија, на конструкцији од жице. 

Предлог заједничког пројекта је израда мобилних инсталација за школу, као што су тракасте завесе, мобилне скулптуре, предмети 

од бојених фолија и сл. да би на тај начин оплеменили животни простор. Уколико постоје услови, могући пројекти су ливење у гипсу, 

као и обликовање керамичке глине, печење и глазирање керамике. 

Индивидуални пројекти које заинтересовани ученици реализују код куће обухватају самостални избор теме, материјала, технике и 

садржаја. 

СЛИКАЊЕ 

У оквиру ове теме потребно је планирати три групе задатака: слободно сликање на основу маште; сликање на основу посматрања; 

сликање на основу утиска о визуелним, аудио и аудиовизуелним садржајима (ликовно дело, снимак уметничке игре, филм, музичко дело, 

фотографија, игрица...). Ученике могу мотивисати фотографије инсеката, лишајева, гљива... Могу радити по моделу тако што ће донети 

из природе различите плодове, комаде дрвета, камење, шкољке који имају необичне површине, линије и боје. Треба имати у виду да се 

знања о боји ученика петог и шестог разреда веома разликују, па је у складу са тим потребно осмислити циљеве часа и активности 

ученика. 

Предлог хоби технике је украшавање ускршњих јаја и употребних предмета техником декупаж или ебру. 

Предлог активности за напредне ученике је сликање композиција акрилним бојама на платну. 



Предлог заједничког пројекта се односи на уређење школе и може обухватати израду мурала или чворованих таписерија, као и 

осликавање старог школског намештаја (столица и клупа) који је предвиђен за замену/бацање. 

Предлог индивидуалног пројеката који се реализују код куће је витраж од прозирних фолија у боји или мозаик или осликавање 

облутака. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Ученици треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је дати повратну информацију која ученику помаже да побољша свој резултат и учење. 

Самопроцена је од изузетног значаја за напредак ученика у развијању способности опажања, изражавања, критичког и стваралачког 

мишљења. Самопроцена се врши кроз разговор, а веома је корисна метода 3, 2, 1 за самопроцењивање напретка, која је предложена у 

програму општеобразовног предмета Ликовна култура. Имајући у виду специфичност програма потребно је посебну пажњу обратити на 

грешке у ликовном раду и објаснити ученицима како да преобликују неуспеле радове, уместо да их бацају. Такође, потребно је водити 

рачуна о узрасним могућностима ученика, као и о томе да ученици могу бити незадовољни успешним ликовним радом или задовољни 

радом који не достиже очекиване резултате. Суштински грешке постоје у решавању постављених ликовних проблема у композицији, 

нарочито када се ради по моделу, док се код изражавања на основу маште или утиска мора рачунати на слободу ликовног изражавања, 

па и на то да грешке у композицији нису много важне у односу на садржај ликовног рада. 

Препорука је да ученици чувају и преносе све цртеже и слике у мапи радова коју су сами направили и украсили, док фигуре могу да 

преносе у кутији са преградама, коју су, такође, сами направили. На крају полугодишта и пред крај школске године потребно је поставити 

изложбу свих радова (реализованих у школи и код куће) у холу школе, а у току године је пожељно да ученици сами постављају мање 

изложбе по завршетку сваког ликовног пројекта. Излагање радова је важно због поређења и самопроцене напретка, а разговор о радовима, 

односно различитим начинима решавања ликовних проблема омогућава ученицима и да уче једни од других. 

 

 

 

 

 

 



УМЕТНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 

стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

Разред Седми   
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ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

– образложи значај традиционалне визуелне уметности за 

идентитет народа и појединца; 

– повеже карактеристичан артефакт са континентом и културом 

којој припада; 

– обликује ликовне радове са препознатљивим елементима 

одабране културе; 

– опише одабрани продукт визуелних уметности и процес 

његове израде; 

– пореди основне одлике традиционалне визуелне уметности 

два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног наслеђа; 

– објасни главне карактеристике традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и њихов међусобни утицај; 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 

Визуелна уметност народа Аустралије и Новог  

Зеланда (сликарство аустралијских Абориџина,  

традиционална тетоважа Маора) 

Уметност америчких народа (тотеми, керамика,  

ћилими, корпе) 

Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови,  

храмови, одећа, писмо) 

Уметност народа Африке (маске и штитови) 

Словенска традиција (митологија, симболика и  

орнаментика) 



Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

– прикаже елементе прожимања традиционалне музике 

различитих народа на простору Балкана на музичким 

примерима; 

– презентује традиционалну музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и Србије; 

– прикаже начине очувања музичког културног наслеђа; 

– објасни како савремене технологије утичу на развој музике; 

– презентује начине промоције музичких дела и догађаја; 

– прикаже примену музике у другим уметностима; 

– истражи и објасни шта је музичка критика и која је њена 

улога; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним делима. 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у сарадњи са другима, релевантне 

податке и информације користећи савремену технологију; 

– учествује активно, према сопственим способностима и 

интересовањима, у истраживачком и радионичком раду. 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  

БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Културно наслеђе (значај и улога) 

Традиционална музичка уметност Балкана 

(основне  

карактеристике у односу на ентитет и међусобни  

утицаји, сличности и разлике) 

Традиционална музика Србије (певање, свирање,  

обичаји, обреди, ношња, кола...) 

Начини очувања културног наслеђа 

 

 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

Савремене технологије и музика. 

Маркетинг у музици. Примењена музичка 

уметност. 

Музичка критика и интервју. 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из културе, различитих уметности и вишe умeтничких 

дисциплинa. Он омогућава ученицима: да упознају културу и уметност народа свих континената, њихове сличности, разлике и међусобне 

утицаје; да открију како се прожимају различите врсте уметности; да уче како да користе разноврсне, релевантне и поуздане податке и 

информације за истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сарађују и комуницирају; да развијају критичко мишљење, конструктивно 

размењују мишљења и формирају позитивне вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета, развијања самопоуздања и 



самопоштовања, поштовања и заштите људских права; да развијају радозналост, мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; 

да се изражавају у одабраним уметничким дисциплинама и медијима. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности 

програма Уметност. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Предвиђено је да се прва тема реализује током првог полугодишта, а друга и трећа у другом полугодишту. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење 

путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се самосталност 

ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и 

подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

Активности које су погодне за реализацију програма Уметност су: креативне радионице; презентације; анализа инсерата филмова, 

аудио-визуелних прилога, аудио и визуелних садржаја; рад на истраживачким и пројектним задацима; прављење досијеа, дигиталне 

збирке и сл.; студиjе случаjа; играње улога; дискусије; рад у групи на платформама за учење; повезивање са вршњацима из других школа 

или држава; гостовања стручњака; учење у другим установама; посете разним културно-уметничким дешавањима; обликовање и 

организовање промоција и кампања; укључивање у акције у локалној заједници... 

У складу са специфичностима програма и просторно-техничким капацитетима, ученици се могу изражавати кроз различите медије: 

слику (скице, цртежи, слике, плакати, књига уметника, мурали...); скулптуру; фотографију; видео; анимацију; акцију (перформанс, 

хепенинг, флеш моб, игровне активности); дизајн (сценографија, костимографија...); музику (инструментална, вокална, вокално-

инструментална и сценска); сценски израз (глума, кореографија, плес); музичку критику... 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици 

подстичу да користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се 

ослањају на сопствене снаге у процесу проналажења релевантних информација. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика 

за рад на њима. Како би се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се 

ученицима омогуће посете установама и институциjама у средини где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна 

животна и/или професионална искуства у вези са темом коjа се обрађуjе 

 



ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА 

Основна идеја теме је да се ученици упознају са одабраном баштином народа свих континената из области визуелних уметности и 

културе, при чему је предвиђено да то буду садржаји који нису обухваћени програмом предмета Ликовна култура. Ради постизања 

динамике наставе и подстицања радозналости и стваралачког мишљења препорука је да се сваки континент представи другим 

уметничким дисциплинама и да се планирају другачије активности ученика, где је то могуће. 

Предлог је да након уводног часа ученици упознају визуелну уметност Аустралије и Новог Зеланда кроз индивидуални 

истраживачки рад (у школи и код куће). Ученици могу да припреме кратке дигиталне презентације или видео прилоге. Потребно је да 

наставник постави јасне критеријуме према којима ће проценити квалитет презентације и да одреди број слајдова, односно трајање видео 

прилога (до 3 минута) водећи рачуна о томе да сви ученици треба да виде све радове и да изнесу своја запажања и утиске. Током уводног 

часа је потребно објаснити да је визуелна уметност важна за идентитет народа и појединца и зашто је идентитет важан. Потребно је 

нешто рећи о техникама и мотивима, као и о томе какву функцију је сликарство народа Аустралије и Новог Зеланда имало некада, а 

какву има данас. Прилози за приказивање могу да садрже и краће прилоге о музици (на пример, диџериду технике опонашања звука из 

природе) и плесу (традиционални плес хака) како би ученици добили јаснију слику о уметности ових народа. 

Могуће истраживачке теме за ученике су: повезаност прича и слика у култури аустралијских народа; симболи у сликарству 

аустралијских народа; техника сликања тачкама (dot-painting); слике на кори еукалиптуса (bark-painting); слике на стенама у региону 

Кимберли; најпознатија дела једног савременог аустралијског сликара инспирисаног традицијом – Клифорд Посум (Clifford Possum 

Tjapaltjarri) или Квини Мекензи (Queenie McKenzie); значење традиционалне тетоваже та моко (tā moko); старе фотографије 

становништва Новог Зеланда; стилови традиционалних огртача и њихов утицај на савремену моду; један познати новозеландски уметник 

– Џорџ Нуку (George Nuku) или Чарлс Фридрик Голди (Charles Frederick Goldie)... 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Australian Aboriginal peoples - Leadership and social control | Britannica 

– https://www.artyfactory.com/aboriginal-art/aboriginal-art.html 

– The Wandjina - YouTube 

– Mysterious Kimberley Rock Art - YouTube 

– Culture of New Zealand - history, people, women, beliefs, food, customs, family, social, marriage (everyculture.com) 

– T HYPERLINK “https://www.tepapa.govt.nz/discover-collections/read-watch-play/maori/tamoko-maori-tattoos-history-practice-and-

meanings”āmoko | Māori tattoos: history, practice, and meanings | Te Papa 

– Traditional Maori costume Archives - World4 

– Contemporary M HYPERLINK “https://nzhistory.govt.nz/culture/nz-painting-history/contemporary-maori-art”āori art - History of New 

Zealand painting | NZHistory, New Zealand history online 



– Aboriginal Dreamtime Stories - Japingka Aboriginal Art Gallery 

– Dreamtime Aboriginal Art Library of Knowledge (aboriginal-art-australia.com) 

– Aboriginal Australian Bark Paintings | Museum of Natural and Cultural History (uoregon.edu) 

– The Bradshaw Paintings - Australian Rock Art Archive (bradshawfoundation.com) 

– The meaning behind M HYPERLINK “https://www.fq.co.nz/maori-cloaks-traditional-meaning/”āori cloaks | Fashion Quarterly (fq.co.nz) 

Уметност америчких народа ученици могу да упознају кроз креативну радионицу где могу, према интересовањима, да моделују 

тотеме или посуде од меког материјала, да цртају дизајн употребних предмета са мотивима карактеристичним за одабрано племе, као и 

да их обликују одабраном традиционалном техником. Препорука је да ученици пореде орнаменте различитих племена тражећи сличности 

и разлике, као и да изложе фотографију свог рада заједно са примером који им је послужио као подстицај за стварање. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Traditional Native American Tribal Art (indians.org) 

– Native American art - The function of art | Britannica 

– Native American religions - Forms of religious authority | Britannica 

– Native American Art: Sandpainting, Baskets, Pottery and Painting (nativeamerican-art.com) 

– Home | Museum of Pre-Columbian Art of Cusco of Peru (mapcusco.pe) 

– The Collection 

– Aztec Designs (aztecsandtenochtitlan.com) 

– USA Native American Navajo Weaving HYPERLINK “https://textiledesigntechniques.as.ua.edu/usa-native-american-navajo-weaving/”– 

– Peruvian Textiles History | Study.com 

– The Paracas Textile (article) | Khan Academy 

– El Paso Museum of Art - Expressions in Clay: Pre-Columbian Pottery Types from the Southwest - YouTube 

– Native American Pottery: How to Identify and Price Cochiti and Tesuque Pueblo Pottery (Part 1) - YouTube 

Култура древне Индије, Кине и Јапана може се истраживати кроз компаративну анализу. Ученици могу да се поделе у мање групе 

које ће припремити краће презентације о сличностима и разликама између: обичаја; најстаријих градова; архитектуре храмова; 

традиционалне одеће или писма. Ученици које ове културе посебно занимају могу да ураде додатна истраживања (да истраже елементе 

одеће самураја; да истраже традиционална позоришта; да напишу задату реч на сва три језика...), као и да ураде ликовни рад на основу 

садржаја који их највише мотивише. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Indian HYPERLINK “https://www.holidify.com/pages/indian-traditions-and-culture-1331.html” 

– Chinese Culture, Customs and Traditions in China (chinahighlights.com) 



– 138 Types of Japanese Culture - Japan Talk (japan-talk.com) 

– Cities of the Indus Valley Civilization | World Civilization (lumenlearning.com) 

– Top 10 Staggering Ancient Towns in China | Places HYPERLINK “https://www.pandotrip.com/top-10-staggering-ancient-towns-in-china-

28519/” 

– The Top 7 Historic Cities in China: China’s 7 Ancient Capitals (chinahighlights.com) 

– India’s Oldest Surviving Temples (livehistoryindia.com) 

– 10 Most Amazing Temples in China (with Map HYPERLINK “https://www.touropia.com/temples-in-china/” 

– INDIAN 29 States traditional Dressing Style Officially - YouTube 

– Traditional Japanese Clothing - WorldAtlas 

– Samurai Armor: Evolution and Overview - YouTube 

– Getting to Know the Chinese Traditional Clothing - Hanfu - YouTube 

– Traditional Chinese Clothing - Han Couture - YouTube 

– Learn Marathi / Devanagari Calligraphy in Marathi | Beginners Calligraphy HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=jXDl6r-

UnFw” 

– Appreciating Chinese Calligraphy - YouTube 

– How to start? | Chinese Calligraphy Tutorial - YouTube 

– Beautiful traditional Japanese Calligraphy KANA SHODO | Satisfying handwriting - YouTube 

Предлог је да ученици упознају уметност афричких народа кроз обилазак Музеја афричке уметности у Београду и/или разгледање 

дигиталних збирки, гостовање стручњака или онлајн састанак са стручњацима... Ученици могу да разговарају са стручњацима о 

приликама у којима су се маске користиле, како су маске утицале на савремену западну уметност, у којим музејима се чувају..., као и да 

направе маску или штит техником папир маше или комбинованом техником. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: https://www.artyfactory.com/africanmasks/index.htm (dodato) 

– http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/ HYPERLINK “http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-fun-facts-african-masks”5 HYPERLINK 

“http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-fun-facts-african-masks”-fun-facts-african-masks 

– https://www.blendspace.com/lessons/tAffwmFdAlwI_Q/c-african-masks 

– African Masks Examined: History, Type, Role, Meaning HYPERLINK “https://afrikanza.com/blogs/culture-history/african-masks” 

– stories behind african masks - YouTube 

– Sadigh Gallery African Masks - YouTube 

– African Shields (hamillgallery.com) 

– National Museums of Kenya HYPERLINK “https://www.museums.or.ke/”– HYPERLINK “https://www.museums.or.ke/” 



Предлог је да ученици у школи заједно погледају филм/видео прилоге о Словенима, а затим размене утиске и дискутују. Како је 

словенска митологија и традиција популарна тема стрипова, ученици могу да осмисле и нацртају јунака стрипа или видео игре. Могућа 

активност је и обликовање накита или другог употребног предмета украшеног словенским орнаментима. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Stari Sloveni - Istorija i tradicija [ceo film] - YouTube 

– Митска бића (Словенска митологија) - Mitska bica (Slovenska mitologija) - YouTube 

– Mitologija Ju HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=MdbO7YVoV7o”žnih Slovena - YouTube 

– Čudotvorni mač - YouTube 

– Ruslan and Ludmila HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”Руслан и Людмила ( HYPERLINK 

“https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”1972 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=j6YB59ETDqk”) Aleksandr 

Ptushko - YouTube 

– Slavic Symbols - Visual Library of Slavic Symbols (symbolikon.com) 

– Славянские узоры и орнаменты. Шпаргалка с эскизами - YouTube 

– www.starisloveni.com :: Stari Sloveni, Staroslovenska mitologija, religija i istorija 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ БАЛКАНА И СРБИЈЕ 

Основна идеја теме је да се ученици упознају и оснаже за позитиван и одговоран однос према историјском наслеђу у домену 

традиционалне музике Балкана и Србије са акцентом на међусобан утицај, трајање и очување. 

Наставник планира како ће се учење одвијати у складу са интересовањима ученика и могућностима школе (опремљеност савременим 

техничким уређајима, доступност етнолошких филмова...) и локалне заједнице. 

У процесу реализације програмских садржаја наставник треба да уведе ученике у тему кроз кратки теоријски приказ или аудио-

видео запис, а затим да их кроз конкретне задатке усмери на истраживање које може да се односи на различите аспекте изучавања 

предмета музичког наслеђа у односу на временски оквир настанка, просторни оквир настанка, носиоце, примаоце, контекст настанка, 

контекст садашњег деловања и сл. 

У циљу упознавања материјалних извора као грађе за истраживање елемената народне културе учење може да се одвија и кроз 

посете појединим институцијама, на првом месту етнографским збиркама и музејским поставкама или посете нпр. кустоса школи. У 

оквиру народне уметности, ученике би требало упутити на значај старих уметничких заната и њихов опстанак, а као крајњи продукт тог 

рада било би организовање изложбе ученичких радова. 



У циљу упознавања и очувања музичке традиције на простору Балкана и Србије ученици проучавају музику, плес, ношњу, обичаје, 

обреде, начин живота, из различитих географских локалитета. Истраживање може да се односи на: прожимање елемената 

традиционалних култура различитих народа на простору Балкана и Србије и миграције као чинилац прожимања; развој традиционалне 

музике у домену певања (техника певања, текстови песама, пратња...) или свирања (врсте инструмената, распрострањеност у односу на 

географски центар,  карактеристике...); преношење музичких записа из једне средине у другу (исти текст, различита мелодија и обрнуто); 

реконструкцију и демонстрирање народних обичаја из различитих крајева земље и у склопу њих музике, народне ношње, кола... У том 

смислу уколико услови локалне средине то дозвољавају, део програма се може реализовати у сарадњи са фолклорним друштвима или 

певачким групама које изводе народне игре (кола) и традиционалну музику. У склопу истраживања традиционалне и народне песме 

ученици могу ићи и трагом актуелних етно група (Моба, Бистрик, Траг, Бело платно…) како би упознали наше вокално традиционално 

наслеђе које је подељено на старије и ново певање, тј. на певање на глас (старији начин певања у секундама) и певање на бас (новије). 

Поред обредних, ученици могу да изучавају песме које су настале у вези са празницима који се обележавају у локалној средини 

(Васкршње, Божићне, Лазаричке и друге песме) и реконструишу исте. 

Резултати истраживања у овој области могу бити полазиште за примену вршњачке едукације кроз умрежавање ученика и наставника 

из различитих делова Србије путем интернет платформи. Ученици стечена знања из области традиционалне музичке уметности такође 

могу презентовати ученицима првог циклуса основног образовања, преузимајући улогу вршњака ментора при 

реконструкцији/демонстрацији народних обичаја. 

Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. 

емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости. Понуђени предлози литературе и сајтова, нису обавезујући.  

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Боривоје Дробњаковић, Етнологија народа Југославије, Научна књига, Београд, 1960, 9–89. 

– Димитрије Големовић, Свака птица својим гласом пева, Balkan Culture Heritage, Београд, 2019. 

– Љиљана Гавриловић, Балкански костими Николе Арсеновића, Посебна издања, књ. 52, Етнографски институт САНУ, Београд, 

2004, 5–35. 

– Тихомир Р. Ђорђевић, Наш народни живот, Том 1, Просвета, Београд, 1984, 9–37. 

– Петар Влаховић, Србија: земља, народ, живот, обичаји, Етнографски музеј и Вукова задужбина, Београд, 1999, 55–94. 

– Роман Јакобсон и Петар Богатирјов, „Фолклор као нарочит облик стваралаштва“, Петар Влаховић, „Етничка структура и миграције 

становништва (у Србији)“, Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Београд, 1980, 21–39. 

– Драгослав Девић (1960) „Сакупљачи наших народних песама”. Гласник Етнографског музеја 22–23: 99–122 

– Зечевић, Српске народне игре, „Вук Караџић”, Етнографски музеј, Београд, 1983. 



– Андријана Гојковић, Народни музички инструменти, „Вук Караџић”, Београд, 1989. 

– Јасна Бјеладиновић, „Сеоске ношње и њихова типолошка класификација”, Гласник Етнографског музеја, књ. 44, Етнографски 

музеј, Београд, 1980, 75–97. 

– Никола Ф. Павковић, „Село као обредно-религијска заједница”, Етнолошке свеске I, Београд, 1978, 51–65. 

– Младен Марковић (1994) „Етномузикологија у Србији”. Нови звук 3: 19–29. 

– Филм „Русе косе цуро имаш” као показатељ симбиозе уметности читавог Балкана https://www.youtube.com/watch?v=NGCURBHF 

 

 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 

У оквиру ове теме ученици могу да истражују развој модерних технологија у служби широке заступљености примењене музике у 

медијима, односно мултумедијалним уметностима. Ученици упознају сценску музику, музику на филму, позоришту, радију, телевизији 

и интернету кроз приказивање видео материјала који ће подстаћи истраживачке задатке, презентације, дебате, интервјуе, критике… 

Препорука је да фокус рада буде на примењеној музици на подручју Србије и то истраживањем музике за филмове/серије српских 

композитора Зорана Симјановића, Војислава Вокија Костића, Војкана Борисављевића, Горана Бреговића... 

У оквиру теме ученици могу да раде на припреми извођење одређене музичке нумере из филма, мјузикла, позоришта..., откривајући 

повезаност музике и других уметности. 

Маркетинг у музици се може истраживати на више начина. Један аспект може бити одговор на питање како одређено дело или 

музички догађај промовисати (како је то некада изгледало, а како данас...), а други аспект је на који начин избор музике и сама музика 

утиче на маркетинг неког другог уметничког (или друге врсте) производа. У циљу разумевања значаја музике у рекламама, а у сврху 

маркетинга (промоције школе, догађаја, хуманитарних акција, локалне заједнице...), ученици истражују одабране рекламе, анализом 

одабраних доносе суд о улози музике и дефинишу кораке у процесу израде. Ради унапређивања маркетинга школе ученици припремају 

материјал за израду спота за химну школа/џингла за различита дешавања...), користећи ИКТ. 

После увода наставника у музичку критику као вида уметничке критике ученике треба кроз разговор навести да сами или 

истраживањем дођу до података који ће им дати одговоре на различита питања као што су: шта је то што музичку критику одваја од 

извештавања, шта може бити предмет уметничке критике, ко може бити музички критичар и који су објективни за разлику од 

субјективних аспеката музичке критике; који је значај музичке критике за извођача, публику, музикологе... Ова тема треба да резултира 

музичком критиком коју ће ученици у улози музичког критичара написати након посете неком концерту, или слушања одређене 

композиције/извођача на часу. Ученици могу, такође, да направе кратак приказ музичке критике из пера Бранке Радовић, Смиљке 

Исаковић… 



 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Вартекс Баронијан: „Музика као примењена уметност”, Београд, РТС 

– Зоран Симјановић: „Примењена музика”, Београд, Бикић Студио, 1996 

– Рихард Мерц: „А, Б, Ц… звука у аудио визуелним медијима”, Београд, РТС, 2013. 

– Дејвид Бирн: „Како ради музика”, Геопоетика, Београд, 2015. 

– Примена музике у маркетингу, најбоље домаће рекламе, Видео (за ученике): https://www.youtube.com/watch?v=j HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=j85rX5NXIFU&t=185s"85   

– Примери музичке критике: http://stankosepic.com/prikazi_i_kritike.php  

– Бранка Радовић: „Шта је то музичка критика”, Наслеђе, Крагујевац, 2007. вол. 4, број 8, стр. 121–154. 

– Смиљка Исаковић. „Бемус преплетум мобиле”, Службени гласник, Београд 2012. 

– Смиљка Исаковић: „Viđenja – Musica modus vivendi”, РТС, Београд 2013. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа 

не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати 

напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, 

како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени 

мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како 

решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што 

су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких 

постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред 

да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

 

 



ДОМАЋИНСТВО 

 

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру 

различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у 

свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

Разред Седми  

Годишњи фонд часова 36  

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 

домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других чланова 

заједнице/домаћинства и утиче на њихову промену ка 

рационалном планирању, економичној потрошњи и развијању 

одговорних еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског 

објекта и унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући 

потребе савремене културе становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и 

окружења у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе становања и 

повеже развој и значај урбанизма за побољшање услова 

живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, 

припрема га и предаје на рециклажу; 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА 

Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у породици и  

њихово усклађивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине домаћинства и њихове  

улоге. 



Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих 

извора енергије и значај топлотне изолације са уштедом 

енергије у домаћинству; 

– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и 

климатизацију простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, правилно их 

употребљава и одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 

– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има 

као појединац и у заједници/ домаћинству; 

– припрема и уређује простор за ручавање и формира културне 

навике приликом узимања хране; 

Технички апарати у домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и околине у градској и сеоској  

средини. 

Економично коришћење и потрошња воде у 

градском и  

сеоском домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и одлагање отпада у  

домаћинству. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Улога одеће и обуће у животу човека. 

Природни и вештачки материјали, њихова својства и  

употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног текстила, и декоративног  

плана у домаћинству. 

 
– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и 

здрављу породице;-планира дневне оброке за своје 

Одржавање и чишћење природних и вештачких 

материјала. 



домаћинство у складу са општим принципима правилне 

исхране уз уважавање потреба свих чланова домаћинства; 

– примењује основне технике и правила обраде и припреме 

намирница уз примену правилног руковања прибором, 

посуђем, справама и апаратима за припрему хране; 

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање 

личне хигијене и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација 

и повезује их са сопственим искуством ради решавања 

различитих проблемских ситуација; 

– комуницира на конструктиван начин; 

– процењује значај и утицај научних достигнућа на 

свакодневни живот; 

– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, 

одговорно се односи према свом животу, животу других и 

животној средини; 

– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 

толеранцију и равноправност у дијалогу. 

Организација складиштења кућног текстила, обуће и 

одеће. 

Рециклажа кућног текстила и одеће. 

 

 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним средствима, у граду 

и на путовању. 

Савремена средства комуникације и претраживање 

различитих информација. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСТВА 

Значај воде за одржавање хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање домаћинства 

Одржавање домаћинства 

Отпадни материјали у домаћинству. 

ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Хранљиви састојци и животне намирнице. 



Класификација животних намирница према пореклу  

(биљне и животињске), улози у организму 

(енергетска,  

градивна, заштитна и регулаторна) и саставу. 

Енергетска вредност намирница. 

Потребе за састојцима хране зависно од узраста,  

занимања, пола, спољашње средине, здравственог и  

физиолошког стања организма. 

Рационална исхрана човека. 

Принципи рационалне исхране. 

Законски прописи, правилници о намирницама и  

квалитету хране. 

Последице неправилне исхране. 

Припремање хране, начини обраде намирница. 

Хигијенски услови приликом припремања хране. 

Одлагање, чување и конзервисање намирница. 

Апарати и машине за припремање, чување и обраду  

хране и намирница 

Загађујуће супстанце хране и мере заштите 

Адитиви 

Органска и ГМО храна 

Култура исхране и понашање за трпезом: 

послуживање и  

узимање хране, стоно посуђе и прибор. 

Национална кухиња и кухиње у свету. 

 

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности Домаћинство намењен је ученицима седмог или осмог разреда основне школе. Циљ ове 

слободне наставне активности је да се интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту 

свакодневног живота, да се унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области 

становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. 

СНА-Домаћинство реализује се у седмом или осмом разреду са једним часом недељно. Препоручује се реализација наставе у групи 

од 10, а највише 15 ученика, у специјализованој учионици, опремљеној потребним наставним средствима, или у учионици која поседује 

рачунаре. Ради стицања увида у предзнања ученика, препоручује се да наставници који реализују наставу ове слободне наставне 

активности размотре садржаје програма наставе и учења следећих предмета: Свет око нас, Природа и друштво, Српски језик, Ликовна 

култура, Техника и технологија, Биологија, Физика, Хемија, Историја, Географија. Настава ове слободне наставне активности треба да 

пружи услове за интегрисање и функционализацију знања из различитих наставних предмета и свакодневног животног искуства, умења 

и формирање навика потребних за унапређивање квалитета живота, заштите, како сопственог здравља, тако и здравља других људи и 

очувања животне околине. У циљу развијања сарадничких способности и формирања вештина потребних у свакодневном животу, 

препоручује се да се настава реализује применом метода кооперативног учења у групама. 

Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима друштвене заједнице и природног окружења у коме се 

школа налази. Такође, ученици могу у складу са својим интересовањима, разматрати нека питања, истраживати, правити презентације, 

пројекте, паное, симулирати тв/ радио емисије, организовати дебате итд. 

Програм учења се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени већ се 

ученици подстичу да користе што различитије информације и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се 

ослањају на сопствене снаге, да развију осећај компетентности у раду са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери 

ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабрити да користе и друге изворе као што су књиге, старе 

фотографије и разговор са људима, староседеоцима, позивати у госте на часове родитеље који би могли учествовати у реализацији часа 

са више улога: презентовања њихове улоге у домаћинству, презентовања њиховог занимања. Такође, часовима могу присуствовати 

сведоци „минулих времена”, кустоси музеја, лекари, свештена лица који би разговарали и дебатовали са ученицима. Предлаже се, када 

год је то могуће, употреба ИКТ (алата за извођење образовно-васпитног процеса). 



Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице потребно је формулисати исходе 

који су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну 

тему. 

У програму слободне наставне активности Домаћинство постоји шест наставних тема: Савремено домаћинство и породица, 

Култура становања, Култура одевања, Култура понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене домаћинства и Исхрана 

у домаћинству. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСВО И ПОРОДИЦА 

У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици интегришу, функционализују знања, али и стичу знања о 

појмовима: породица, породица у ужем и ширем смислу, о фазама породичног живота, односима у породици и потребама савремене 

породице. У оквиру стицања знања о породици ученици уче о њеној улози у формирању културних потреба, навика и интересовања и 

развоју културног идентитета и припадности одређеној групи. Овакав приступ доприноси успостављању односа између појединца, 

породице и друштва, као и у успостављању релације „ми” и „други” што знања добијена у оквиру овог програма доводи у везу са знањима 

која се добијају у оквиру других предмета (српски језик и књижевност, географија, свакодневни живот у прошлости, грађанско 

васпитање, веронаука итд.). На исти начин се објашњава појам културно наслеђе, тако да ученици разумеју да се култура као начин 

живота (култура становања, одевања, исхране, понашања, рада) у прошлости испољава кроз наслеђе (материјално и нематеријално), а 

савремена култура – кроз савремени начин живота. У оквиру ове теме ученици би требало да направе план активности своје породице 

на дневном, недељном или месечном нивоу, и да истраже културно наслеђе своје породице. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите врсте стамбеног простора, о могућностима за 

економично и целисходно коришћење тог простора, као и о могућностима прилагођавања стамбеног простора функционалним и 

естетским потребама чланова породице. Треба указати на важност и улогу стамбеног простора у нормалном функционисању и 

различитим фазама развоја једне породице. Стан/домаћинство треба разматрати као сложени скуп његових фунцкионалних целина. 

Ученик треба да зна који су функционални, хигијенски и естетски захтеви које стамбени простор треба да испуни. 

У овој теми треба размотрити начине уређења и одржавања стана/домаћинства према потребама чланова породице/домаћинства и 

према односу стан околина/окружење. У оквиру практичних вежби различите групе ученика треба да израде предлоге уређење 

стана/домаћинства у коме живе, поштујући потребе, склоности и активности особа које у њему живе (спортисти, музичари, писци, лица 

са специјалним потребама, деца, старе особе) и да међусобним извештавањем кроз дискусију одобре или унапреде предлоге. Утицај 

породице и појединца на уређење околине треба размотрити из угла градска/сеоска средина, асфалтирана/неасфалтирана улица и сл. 

Такође, треба размотрити уређење стана/домаћинства са различитих аспеката: функционално/ модерно/ практично/. Кроз дискусију са 

ученицима треба размотрити безбедност у домаћинству, на одржавање и безбедну употребу кућних апарата, ученике упутити да 



истражују и презентују уштеду топлотне енергије у домаћинству (правилна употреба кућних апарата, топлотна изолација стана, грејање 

стамбених простора). Организовати посету водоводу, хемијској и микробиолошкој лабораторији у истом, организовати дебату са 

ученицима на тему употреба воде у градском и сеоском домаћинству, зашто је неопходно економична употреба воде, да ли користити 

флаширану или „чесменску воду“ и проблему отпадних вода. 

Кроз искуства деце треба указати на значај савремених апарата у домаћинству. У оквиру ове теме ученици се обучавају за њихову 

безбедну примену и разумевање конвенционалних ознака на апаратима у домаћинству. Такође, уче и о важности правилног избора и 

примене прибора и средстава за одржавање стамбеног простора и околине као и о селективном прикупљању отпада у домаћинству 

(класификација, рециклирање, разградивост отпада). У овом делу, ученици би могли и да покрену сакупљачку акцију секундарних 

сировина, да је прошире на целу школу и/ или локалну заједницу. За то би требало да направе тим, поделе улоге у тиму, осмисле све фазе 

акције, начин оглашавања, прикупљања и улагања новца који добију после продатих секундарних сировина. Такође, ученици могу да 

направе изложбу од кућног отпада: пластичних флаша, лименки, старе хартије, стаклене амбалаже. Изложба би могла бити и продајна, а 

зарађен новац ученици би могли да употребе за хуманитарну акцију или за опремање кабинета/учионице (кутка) за домаћинство. 

У оквиру ове теме препоручује се употреба апликација, софтвера, нпр. Sweet home или неке друге, уз помоћ које ученици могу да 

планирају, пројектују и уређују виртуални простор за живот. Ученици у паровима могу да направе пано, или кратки филм којим приказују 

класификацију, рециклирање и разградивост отпада у домаћинству. Овај део наставе ученици би могли да употпуне практичним радом, 

компостирањем биоразградивог отпада из домаћинства. У оквиру ове теме реализовати и вежбу пречишћавање воде. Било би упутно 

ученике упутити у прављење филтера за воду од природних материјала, у слојевима (за преживљавање у природи и измењеним условима 

живота). 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

У оквиру наставне теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају одећа и обућа у животу савременог човека 

(физиолошка, психолошка, естетска, функционална), да одећа и обућа могу бити направљене од природних и вештачких материјала, 

разлике у својствима природних и вештачких материјала, да врше избор тканине према својствима тканине и намени одеће, да на основу 

својстава тканине бирају начине за чишћење и чување одеће и обуће, значење ознака на декларацији одевних предмета. Овде би ученици 

могли да истражују изглед и крој неког одевног предмета (нпр. Ђачке униформе, одела за матурско вече) кроз векове и да направе модну 

ревију. Увод у ову област могла би бити посета локалном музеју или гостовање кустоса локалног музеја. 

Важно је да ученици науче о избору материјала из угла улоге/намене одеће и обуће. 

Кроз практични рад треба овладати вештинама одржавања одеће направљене од различитих материјала (прање, уклањање флека, 

пеглање, одлагање, пришивање дугмета), правилно читати и тумачити деклерације на етикетама обуће и одеће, осмислити пано и 

представити одржавање одеће направљене од различитих материјала. 



У овом делу наставе ученици могу да направе презентацију на тему Рециклирани памук и његова употреба. Такође, могу 

организовати прикупљачку акцију старе, памучне гардеробе, пронаћи која текстилна трговина откупљује стару гардеробу или организује 

акцију старо за ново. Нову гардеробу, зарађену тим путем, донирати прихватилишту за младе или сигурним кућама. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Четврта тема Култура понашања треба да омогући ученицима да стекну/унапреде вештине у важним и свакодневним активностима 

у области културе понашања: куповини, комуникацији и путовањима. У области куповине мисли се на правилан избор потребних (не 

сувишних) артикала, планирање и правилну расподелу кућног буџета. Информисање о квалитету артикала путем информационих и 

комуникационих технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи избор, омогућава и уштеду новца и времена. Такође, примена 

информационих и комуникационих технологија омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Одабир дестинације, 

резервација и куповина карата се, на пример, данас много лакше обављају уз помоћ информационих технологија. 

Савремена средства комуникације данас омогућавају бољу информисаност и лакшу комуникацију са пријатељима, члановима 

друштвених група којима припадају као и са члановима уже и шире породице. Ученици треба да кроз практичне примере и реализацију 

науче о употреби (техничкој примени) ових средстава, али и о састављању сажетка разговора, писма, поруке, тако да не изоставе суштину 

(зашто некога зову или шта је предмет поруке или писма, е-маил-а). 

У оквиру ове теме ученици треба да овладају вештином писања и упућивања једноставних писаних форми биографије, захтева, 

молби и жалби. Ово подразумева податке: коме је намењено, истицање предмета, неопходних/релевантних информација и потребне 

податке о подносиоцу (име и презиме, адреса, контакт телефон и други биографски подаци). Како би наведено увежбали, ученици могу 

да покрену неку иницијативу у школи и да дозволу и мишљење траже електронским путем од директора, Наставничког већа и сл. 

У оквиру ове теме ученици у групама треба да направе план буџета и набавки, направе избор артикала на основу података о 

квалитету и цени артикала, планирају путовање, направе буџет и план обиласка културно-историјских знаменитости. Одраде вежбу 

званичне коресподенције као: писање биографије, упућивање захтева, молби, жалби и сл. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСВА 

Ова тема ће омогућити ученицима да разврставају хемикалије на козметику, личну хигијену, кућну хемију, правилно употребљавају 

исте и укажу на важност познавања и правилног читања ознака на истим. Ученици треба да истраже и да направе план набавке кућне 

апотеке и апотеке за путовање. Како и чиме могу да заштите дрво, метал и зидове од атмосферског утицаја, такође треба да истраже како 

да уклоне мрље са стакла, намештаја, металних предмета, одеће и обуће у домаћинству. Ученици могу да истражују у групама и резултате 

презентују на паноу, Power Point презентацијом, кратком анимацијом или усмено. 

ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Наставна тема Исхрана у домаћинству ће омогућити ученицима да истражују и упознају се са „органском производњом хране”. Да 

истраже планирају буџет и за исхрану свог домаћинства ако користе „органску храну” и храну која није органска, са посебним освртом 



на ГМО. Ученици треба да се упознају са термином „правилна исхрана” и да испланирају потрошачку корпу за једно домаћинство. 

Ученици треба да истраже и презентују потребе за градивним, енергетским и заштитно регулаторним састојцима хране, у зависности од 

узраста, врсте занимања, пола, климатских услова, здравог и физиолошког стања организма. Шта су последице неправилне исхране? 

Ученици би требало да упознају прописе и правилнике који се односе на храну. Такође, овде се учи о мерама заштите хране од 

загађивања, правилном одлагању, чувању и конзервирању намирница (физичке, хемијске и биолошке методе), како се припрема храна, 

који су начини обраде намирница како да намирнице током припремања не изгубе хранљиве вредности, који су хигијенски услови 

приликом припремања хране, како се правилно рукује и како се одржавају машине за обраду намирница и апарата за чување хране. 

Култура понашања за трпезом и култура исхране се демонстрирају. Такође, ученици презентују националну и светске кухиње (ово се 

може реализовати и кроз школску манифестацију Међународни дан језика, где ће у једном сегменту бити приказане гастрономије земаља 

чији се језици и култура презентују). 

У оквиру ове теме планиране су вежбе које се могу изводити у групама: састављање јеловника (расподела укупних енергетских 

потреба по појединим оброцима у току дана (кроз симулацију ситуације одласка код нутриционисте по савет: детета спортисте, 

потхрањене особе, особе са вишком килограма, труднице, детета у пубертету). 

Ученици могу да истражују навике у исхрани код нас и у свету, као и последице тих навика. Увежбавају припрему хране у сировом 

стању, као што су: салате и сокови од воћа и поврћа, припремају млечне напитке, воћни јогурт, као и дезерт. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. На 

почетку сваког часа, наставник пружа ученицима могућност да сами себе процене у теми часа која ће се обрађивати (базирано на 

дотадашњим стеченим знањима у другим наставним предметима или свакодневном животном искуству). То се може реализовати тако 

што ће ученици проценити своје знање на стикеру, а наставник залепити те стикере на помоћној табли и сл. За ову намену наставници 

могу позвати ученике да подигну онолико прстију своје шаке којом оценом процењују своја предзнања (један прст одговара оцени 

недовољан (1), пет прстију одговара оцени одличан (5). Такође, наставник позива ученике на крају сваког часа да процене себе, у смислу, 

колико су напредовали у стицању знања, вештина, формирању ставова, током часа. То би, уједно, могла бити и ученичка евалуација 

наставниковог рада на часу. Наставник сваку врсту оцењивања јасно и прецизно образлаже ученику, поштујући његов интегритет. 

У Домаћинству као слободној наставној активности најважније је да наставник прати напредак ученика у вештинама комуникације 

(вршњачкој и са одраслима), критичког мишљења, мотивисаности, предузимљивости, организацијским вештинама, културним навикама, 

односу према сопственом здрављу, здрављу његове околине, као и о бризи за очување животне средине, креативности и решавању 

проблема. Наравно, наставник уз помоћ одељењског старешине и ПП-службе је способан да примени прилагођавање метода, али и 

садржаја за ученике са посебним потребама у наставном процесу. Наравно, то се односи и на израду посебног наставног материјала, као 

и правила оцењивања. 

Линкови ка референтним сајтовима: 
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http://etnokutak.com/blog/koji-su-stari-zanati/


МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

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

очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

Разред  осми 

Годишњи фонд часова  34 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском 

друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву 

– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја, циљ 

и план рада користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног 

циља; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи поуздане изворе информација, наводећи извор и аутора; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, графички 

или одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 

Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Врсте отпада. Управљање отпадом.  

Комунални отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И  

ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И  

СИРОВИНА 

Секундарне сировине: папир, уља у  

исхрани, текстил, пластика. 

Предности и недостаци поновне  

употребе добара и сировина. 

3Р правила. 



– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине 

научне и техничке дисциплине и чува језички идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. Обновљиви  

извори енергије. 

Предности и недостаци обновљивих  

извора енергије. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Сврха програма слободне наставне активности Моја животна средина је да се ученици оспособе за мултидисциплинарно изучавање 

проблема из домена очувања животне средине и одрживог развоја, остваривање својих идеја кроз различите пројекте и даљи 

професионални развој. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности 

програма Моја животна средина. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У програму су предложене четири теме: Еколошки отисак и опстанак, Управљање отпадом, Рециклажа, ремедијација и поновна 

употреба добара и сировина и Обновљиви извори енергије. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење 

путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Препоручуjе се употреба 

модификованих предавања (добро структуирано, систематично и кратко представљање наjважниjих елемената теме/садржаjа), затим 

различитих врста презентациjе, демонстрациjе, студиjе случаjа, симулациjе, играње улога, дебате, рад у малим групама, рад на 

проjектима. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да уведу ученике у тему, 

представе кључне појмове садржава и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

За сваку тему наставник треба да припреми што више различитих материјала који имају функцију подстицаја, мотивисања ученика 

за рад на њима. Поред материјала (филмови, слике, приче, новински текстови...), то могу бити гостовања особа или посета установама. 

Избор подстицаја треба да одговара теми, узрасту ученика и њиховим интересовањима. 

Програм се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су специјализовано за њих направљени, већ се ученици 

подстичу да користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити ученике да се 



ослањају на сопствене снаге, да развијају осећај компетентности у раду са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери 

ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабривати да користе и друге изворе као што су књиге, 

старе фотографије и разговор са људима. 

Како би се што боље остварила веза између садржаjа програма и реалног живота пожељно jе, кад год jе то могуће, да се ученицима 

омогуће посете установама и институциjама у средини где живе, као и непосредни контакт са људима коjи имаjу интересантна животна 

и/или професионална искуства у вези са темом коjа се обрађуjе. 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и наставне јединице у којима се она обрађује, 

потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора међупредметних компетенција, а садрже 

специфичности везане за конкретну тему/проблем. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И ОПСТАНАК 

У активностима за достизање исхода акценат треба да буде на истраживању појмова биокапацитет и еколошки дефицит на интернету 

и у литератури. Ученици ће стећи сазнања о томе шта се подразумева под еколошким дугом и зашто се обележава међународни еколошки 

значајан датум Дан еколошког дефицита. На тај начин упутиће се у потешкоће које прате човечанство (како производити храну и како 

се снабдевати енергијом). Даље учење може да се настави кроз друштвену игру, у групама, тако да таблу за игру и правила осмишљавају 

сами. Таблу могу да праве користећи једно од „Р-правила“ (нпр. поновна употреба одбачених материјала), као што се може видети у 

кратком филму: https://www.dailymotion.com/video/x2z91xz. Игра треба да буде у вези са темом (победник је онај који не прекорачи 

еколошки дуг; игра може да има и картице са питањима у вези са еколошким отиском; више фигурица на табли може да доведе до 

потешкоћа за играча, како би се приказао проблем пренасељености итд.), а циљ је да ученици савладају основне појмове о еколошком 

дефициту и да схвате проблеме који настају услед еколошког дуга. 

Додатне информације се могу добити на: 

https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=307170  

https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=346896  

https://balkangreenenergynews.com/rs/dan-ekoloskog-duga-2020-je-u-avgustu-skoro-ceo-balkan-vec-probio-limit/  

https://www.nationalgeographic.rs/vesti/12219-sta-je-dan-ekoloskog-duga-i-zasto-dolazi-sve-ranije.html  

https://www.overshootday.org/  

https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=307170
https://www.wwfadria.org/sr/?uNewsID=346896
https://balkangreenenergynews.com/rs/dan-ekoloskog-duga-2020-je-u-avgustu-skoro-ceo-balkan-vec-probio-limit/
https://www.nationalgeographic.rs/vesti/12219-sta-je-dan-ekoloskog-duga-i-zasto-dolazi-sve-ranije.html
https://www.overshootday.org/


Потребно је најпре обрадити појам еколошког отиска и његову сврху (које информације и увиде пружа појединцу, породици и 

друштву). Потом ученици рачунају еколошки отисак на онлајн наменском калкулатору: https://www.footprintcalculator.org/. У паровима 

праве табеле у које ће уносити податке за сопствени еколошки отисак, али и еколошки отисак замишљених личности, које ће разврставати 

по унапред осмишљеним критеријумима. Веома је значајно да критеријум осмисле, односно одаберу самостално, тј. у договору са својим 

паром. На пример, ако је критеријум превоз до посла, могу упоређивати еколошке отиске особа које користе сопствени аутомобил, 

градски превоз или бицикл, или, уколико је критеријум исхрана, да упоређују особе са здравим навикама у исхрани, са особама које се 

хране у ресторанима брзе хране, вегетаријанцима итд. Податке до којих су дошли представљају одељењу табеларно и уз помоћ графика 

и сви заједно изводе закључке, али и предлоге како да се смањи еколошки отисак. 

Додатне информације се могу добити на: 

https://www.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.f808b906e9fb58f7b3586309ec391ca5.1616951460185.1616951460185.1616951460

185.1  

https://data.footprintnetwork.org/#/  

https://csienvisci.files.wordpress.com/2012/09/lab-1-ecological-footprint-activity.pdf https://www.homeworkmarket.com/questions/lab-10-

11-12-13  

Достизање исхода може да се оствари у радионичарском раду за смањење еколошког отиска. Ученици у групама проналазе ликовне 

приказе еколошког отиска (пример: https://i.pinimg.com/564x/45/9d/d5/459dd5aa24b7c7136670b97564771b1f.jpg), а онда и сами треба да 

осмисле и реализују своју идеју како да тај еколошки отисак смање (кроз корекцију сопствене исхране или избегавањем супстанци које 

изазивају болести зависности). Свој рад могу да насликају и направе у виду паноа или да направе онлајн инфографик, попут: 

https://www.canva.com/design/DAEXi7I_bXk/oIvzsCio7wy_uJTxKIq9jw/view?utm_content=DAEXi7I_bXk  

Право на животну средину припада основним људским правима, па тако је и основно право детета. Ђаци могу да погледају снимак 

где добијају основна сазнања о еколошком праву: https://rtsplaneta.rs/video/show/1426836/. Ту ће сазнати који су циљеви одрживог развоја 

које су прописале Уједињене нације. Наставници могу да користе и приручник Зелени пакет (GreenPack_SB_Dec2012). Ученици треба 

да формирају парове и сваки пар треба да се определи за један од циљева и да истраже приче из живота или медија које су у вези са њим. 

Потом ће представити ту причу целом одељењу и тада се организује дебата: једна половина одељења заступа став да су ту прекршена 

људска права, а друга заступа став да нису и аргументују своје ставове. Групе могу да упореде развијеност циљева одрживог развоја 

једне високо развијене државе и ниско развијене државе, висок и низак животни стандард и дођу до сазнања који од циљева се најспорије 

развија у тим земљама. 

 

https://www.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.f808b906e9fb58f7b3586309ec391ca5.1616951460185.1616951460185.1616951460185.1
https://www.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.f808b906e9fb58f7b3586309ec391ca5.1616951460185.1616951460185.1616951460185.1
https://data.footprintnetwork.org/#/
https://www.homeworkmarket.com/questions/lab-10-11-12-13
https://www.homeworkmarket.com/questions/lab-10-11-12-13
https://www.canva.com/design/DAEXi7I_bXk/oIvzsCio7wy_uJTxKIq9jw/view?utm_content=DAEXi7I_bXk


Додатне информације се могу добити на: 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/mapiranje-globalnih-ciljeva-odr%C5%BEivog-razvoja-i-konvencije-o-pravima-deteta  

https://www.unicef.org/serbia/media/12731/file/mapiranje.pdf  

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Ученици се баве темом решавања проблема отпада (депоније, мелиоризација земљишта, спаљивање отпада и рециклажа). Све групе 

добијају потребан материјал, истражују литературу и претражују интернет. За остваривање исхода у реализацији ове теме потребно је 

обрадити класификацију отпада према: врсти материјала од којег је направљен (лим, пластика, стакло, органски...), према изворима 

настајања (кућни, индустријски, медицински...) или према критеријуму који ученици сами одреде, претходно информишући се о томе 

какве врсте отпада могу бити. Своје резултате представљају табеларно. Такође, потребно је да истраживањем сазнају шта се подразумева 

под појмом „управљање отпадом” и да представе нека решења како се отпадом управља у другим државама. 

Ученици ће стечена знања о управљању отпадом (посебну пажњу обратити на комунални отпад), најпре применити у свом 

домаћинству уз подршку чланова своје породице, а касније реализовати у школском простору. Своја искуства ученици ће поделити са 

млађим ученицима школе, породицом и локалном заједницом, тако што ће направити пано са илустрованим ситуацијама (или 

фотографијама које су сами направили) како се правилно поступа са отпадом. 

У оквиру ове теме ученици могу да истраже које институције у локалној заједници су надлежне за решавања проблема отпада, да 

остваре сарадњу са тим институцијама, тако што ће направити интервјуе са представницима тих институција и на тај начин направити 

подкасте на Јутјубу или чланке за школски часопис. 

У оквиру ове теме задатак ученика је да у својој школи промовишу значај класификовања отпада (органски, папир, пластика) и 

осмисле кампању промовисања правилног поступања са отпадом у својој школи. То могу урадити тако што ће у групама осмислити назив 

кампање, лого и паролу и то пропратити ликовним презентацијама, видео клиповима, презентацијама, стрипом. Надаље ће описивати 

циљ и реализацију своје кампање. Заједно са другим групама анализирају колико је њихова кампања реална и колико може бити успешна. 

Дискутују о могућим потешкоћама да се кампања спроведе, као и о могућим позитивним ефектима које она може да произведе. У 

разговору са својим другарима кориговаће слабе стране своје кампање, те проналазити нове начине како да она буде што успешнија, 

односно масовнија. 

РЕЦИКЛАЖА, РЕМЕДИЈАЦИЈА И ПОНОВНА УПОТРЕБА ДОБАРА И СИРОВИНА 

За остваривање исхода и у реализацији ове теме потребно је представити све могућности смањења отпада (тзв. Р-правила на 

енглеском говорном подручју). Ученици се деле у групе и свака има другачији задатак: једна да рециклира, друга да врши ремедијацију, 

а трећа да осмисли идеју како да поново употреби отпад за неку другу сврху (практичан рад је пожељан). Све групе добијају исти 

материјал (папир, пластику, органски отпад итд.), односно исти отпад, али ће претраживањем интернета и литературе налазити начине 

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/mapiranje-globalnih-ciljeva-odr%C5%BEivog-razvoja-i-konvencije-o-pravima-deteta
https://www.unicef.org/serbia/media/12731/file/mapiranje.pdf


како да га третирају у складу са активностима своје групе. Кроз рад, одговориће на бројна питања: На који начин можемо добити папир? 

Како на животну средину утиче бацање штампаног папира на депонију? Како настају уља која се користе у исхрани? Како употреба истог 

јестивог уља више пута у припремању хране утиче на здравље људи? Да ли се употребљено уље у домаћинству и ресторану може још 

једном користити и у које сврхе? Како добијамо текстил? Како на животну средину утиче производња памука? Шта су банке одеће? Како 

рециклажа текстила утиче на животну средину? Како настаје пластика? Како производња пластике утиче на животну средину? Зашто 

пластичне кесе мењамо биоразградивим? Где можемо употребити рециклирану пластику? Шта је ремедијација? Који су добри примери 

праксе ремедијације? Које су предности а који су недостаци поновне употребе добара и сировина? 

Ученици у групама могу да направе пано, стрип или филм (https://www.youtube.com/watch?v=BXHPNgww5Q8) о „животу једне 

конзерве”. Шта се дешава ако конзерва заврши на депонији или водотоку или у рециклажном центру. Да би урадили овај рад потребно 

је да истражују шта се дешава са одбаченим конзервама, али и да разумеју зашто је неопходно рециклирање конзерви и других 

материјала. Такође, могу да праве паное на теме: колико дуго одређени пластични производи остају у природи 

(https://www.wwf.org.au/Images/UserUploadedImages/408/img-lifecycle-of-plastics-infographic-1000px.jpg) или да упоређују колико се воде 

и енергије утроши на израду новог папира и на његову рециклажу. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

За достизање исхода треба искористити већ стечена знања ученика о обновљивим и необновљивим изворима енергије, али и знања 

из географије и вештине стечене на техници и технологији за радионичарски рад о изворима енергије. Ученици у групама раде на немим 

картама означавају места у Србији и другим државама у којима се користе обновљиви извори енергије (за означавање се могу користити 

и 3Де модели; ручно израђене ветрењаче и соларни панели, на пример). Свака група добија задатак да ради на другој држави и потом 

презентују своје радове и упоређују колико која држава користи обновљиве, а колико необновљиве изворе енергије. 

Ученици могу да учествују у дебати на тему колико су обновљиви извори енергије добри и лоши по животну средину. Како би што 

успешније учествовали у дискусији, треба претходно да се припреме и да на интернету и литератури пронађу о каквом се извору енергије 

ради, које су његове добре и лоше стране и у којој мери је развијена технологија која такве изворе користи. Правила којих треба да се 

придржавају у дебати је да користите аргументе, а не мишљење, да буду парламентарни и саслушају аргумент противника на који онда 

могу да дају контрааргумент. 

Треба обрадити појам енергетске ефикасности и зашто је она значајна, а може се радионичарски урадити заједно са начинима 

штедње енергије тако да ђаци цртежима или фотографијама своје околине упоређивати одрживу и неодрживу потрошњу енергије. На 

једном онлајн зиду ће бити примери одрживог коришћења (штедљива сијалица, искључен ТВ док ради компјутер итд.), а на другом 

контрапримери (обичне сијалице, укључени разни апарати истовремено). 



Такође, ђаци могу правити промотивне постере за активност коју организује WWF „Сат за нашу планету” 

(https://www.wwfadria.org/sr/ukljuci_se/sat_za_nasu_planetu/), као и да осмишљавају активности (старе дечје игре које су се играле пре 

појаве интернета, свирање гитаре и сл.) које се тад могу уприличити. 

Ђаци у групама истражују енергетски ефикасне грађевине у свету, дају своје идеје и у корелацији са предметом „техника и 

технологија” праве макете таквих грађевина. Макете могу бити и динамичне, попут фонтане која никад не пресушује: 

https://www.youtube.com/watch?v=K49QOM_B8dA    

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа 

не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати 

напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, 

како аргументују, евалуирају, документују итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени 

мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како 

решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, колико су креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што 

су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких 

постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред 

да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K49QOM_B8dA


ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове 

који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, критичког и 

креативног мишљења. 

Разред  Осми 

Годишњи фонд 34 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

Кључни појмови садржаја  

програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

– критички промишља и анализира питања и проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и комуницира са другима на конструктиван 

начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у процени властитих и туђих 

становишта, поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој припада и одупре се притиску групе на 

асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и културни контекст 

Појам добра / зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 



– учествује у расправи која доприноси атмосфери отворености и узајамног 

уважавања 

– преузме одговорност за сопствене поступке, однос према природном и 

друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и 

различитости 

Појам љубави. 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

Програм слободне наставне активности филозофија са децом је инспирисан историјом филозофије, али његов циљ није да подучава 

филозофији. СНА филозофија са децом у центар ставља филозофско истраживање које подстиче децу да критички и самостално мисле, 

формирају, храбро и рационално аргументују своје ставове. СНА филозофија са децом доприноси остваривању општих исхода другог 

циклуса образовања и васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на све СНА, циљеви и исходи образовања и 

васпитања одређени чл. 8. и 9. ЗОСОВа, опште међупредметне компетенције одређене чланом 12. ЗОСОВа, Стратегија развоја 

образовања 20–30, као и ово упутство које изражава специфичности програма филозофије с децом. Програм СНА филозофија са 

децом има подршку Међународног савета за филозофско истраживање са децом (ICPIC), Европске фондације за филозофирање са децом 

(SOPHIA), УНЕСКА, Aмеричког филозофског друштва, бројних националних организација и програма Европе, Америке, Аустралије, 

Јужне Америке, српског Центра за филозофско истраживање у образовању – филозофија за децу, Српског филозофског друштва. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Како програм фаворизује активност ученика, планирање наставе подразумева најпре припрему простора у којем је традиционална 

учионица претворена у простор истраживачке радионице погодан за филозофију са децом. Важно је да у учионици има довољно места 

да се столице сместе укруг или полукруг, тако да могу једни друге да виде. У тој позицији ученици могу чешће и лакше да комуницирају 

и ступају у контакте једни са другима. Ученицима не треба дозволити да седе изван круга и да се на тај начин искључе из дискусије. 

Улога наставника у радионицама филозофских истраживања подразумева вештину фацилитатора. Наставник нема за циљ трансфер 

знања и вредности, већ увођење ученика у тему, помагање деци да оно што већ постоји у њиховом духу искажу на артикулисан начин, 



да у сарадњи са другом децом, конструишу нова знања. Наставник води и прати ученике током процеса истраживања, представља кључне 

појмове садржаја, подстиче ученике да анализирају, пореде понуђене одговоре, траже алтернативе, откривају везе међу појмовима. 

Наставник прати интересовања ученика, подстиче радозналост, негује критички дух својих ученика, подстиче ученике на размишљање 

о вредностима, на култивисање врлина, аргументовање, истрајност и аутономно мишљење. Наставник подучава ученике помоћу 

упитаности, на рефлексиван и самокоригујући начин, као такав он је модел својим ученицима. 

Наставник не користи уџбеник, већ стимулус, материјал који раније припреми да би мотивисао ученике, изазвао конфликт у 

мишљењу и патос за учење и истраживање. Стимулус провоцира тему и мотивише ученике за дискусију. Стимулус зависи од теме и 

узраста ученика. У филозофској радионици је то најчешће прича, али то може бити и слика, филм, етички конфликт, нечији поступак, 

песма, музика, провокативно питање, новински текст... 

Филозофска питања која наставник припреми да би подстакао дискусију зависе од вештина које се тим питањима желе изградити 

код ученика. Питањима којима се тражи разјашњење (можеш ли то да објасниш, можеш ли да ми даш пример за, шта тиме хоћеш да 

кажеш...) изграђују се вештине дефинисања, објашњавања, давања примера, преиспитивања. Питањима којима се траже разлози, узроци 

и аргументи (зашто тако мислиш, на чему то засниваш, како то знамо...) изграђују се вештине формирања аргумената и претпоставки, 

образлагање, тражење разлога и узрока. Питањима којима се испитују алтернативни ставови (можеш ли то да кажеш на други начин, 

постоји ли другачији став, а шта ако неко предложи да...) изграђујемо вештине прављења дистинкције, спекулисања, испитивање 

алтернативних ставова. Питањима којима се испитују последице (шта следи из тога што си рекла, да ли се тај став слаже са оним што је 

претходно речено, како би ти проверио да ли је то тачно...) изграђују се вештине имплицирања, доследности испитивања последица, 

проверавање. Питањима којима се испитују сама питања ( какво је то питање, где смо стигли са тим питањем, да ли смо сад ближи 

одговору на наше питање...) развијамо вештине испитивања, анализирања, повезивања, сумирања. 

Теме о којим се у радионицама расправља су отворени проблеми и питања која упућују на даље размишљање и истраживање, 

дискусију и сукоб различитих идеја, питања на које није могуће дати један, тачан, коначан одговор, питања на које ученици дају 

различите, често супротстављене одговоре. Филозофска питања нису емпиријска, не могу се решити рачунањем, гледањем у књигу и 

провером у искуству. Наставник може дозволити ученицима да и сами постављају питања. 

Отворени филозофски проблеми (теме – питања) за дискусију би на пример били: шта значи бити срећан, како знамо да је нешто 

добро, шта је толеранција, зашто је важно говорити истину и да ли је некада добро лагати, шта је циљ нашег живота, шта је време, шта 

је то што нешто чини лепим, шта је пријатељство, храброст, вредности породице, правда, слобода итд. 

Број питања и број часова по темама унапред није дефинисан. Једна тема може бити разматрана на два часа, идеално би било на 

сваком часу обрадити по једну тему тј. јeдaн проблем. За сваку тему и часове на којима се она обрађује, потребно је формулисати исходе 

који су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну 

тему/садржај. 



У остваривању програма СНА филозофија са децом садржаји и теме се могу надовезати на програме предмета историје, српског 

језика и књижевности, психологије, наставом из уметности, рачунарства и информатике, са животом у школи и ваншколским искуством. 

Литература коју наставник може користити у припреми филозофских истраживачких радионица: 

– Радмила Бранковић-Сатон, Радмила Гошовић, Весна Гошовић, Филозофија с децом, Приручник за наставнике, Креативни центар, 

Београд, 2007, 

– Михаил Епштејн, Чему све уопште, Службени гласник, Београд, 2020, 

– Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика, Београд, 1998, 

– Ћурко Бруно, Грегурић Ивана, Нови вал у филозофији, Загреб, Јасенски и Турк, 2012, 

– Ćurko, Bruno, Kragić, Ivana: Filozofija za decu-primer Male filozofije, Osijek: Život i škola, 2008, 

– Lipman Mattew, Philosophy for Children, Thinking: the Journal of Philosophy for Children, 3, Monteclair State, NY, USA 1996, 

– Lipman Mattew, Тhe Educational Role of Philosophy, Critical&Creative Thinking 1/1, Dubuque, Iowa, March 1993, 

– Lipman Mattew, Thinking Children and Education, Kendal/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa, 1993, 

– Fisher, R., Teaching Children to Learn, Stanley Thornes, Cheltenham, UK 1995, 

– Brenifier O., La pratique da la philosophie ‚a l’ecole primaire,Paris,Alcofribas nasier 2007, 

– Gregory, M., Philosophy for Children and its Critics: a Mendham Dialogue, 2011, 

– E Marsal, T. Dobashi, B. Weber (Eds.): Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts (pp. 23–46). Frankfurt: Peter 

Lang. 

– Vansieleghem, N. & Kennedy, D, What is Philosophy for Children, What is Philosophy with Children – After Matthew Lipman. Journal of 

Philosophy of Education, 45(2), 171–182.,2011, 

– Pešić, J. , Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja. Psihološka istraživanja, 14 (1), 5–23.2011, 

– Cleghorn, Paul (2002): „Why Philosophy with Children?”, Education Review, Vol. 15, No. 2, str. 47–51. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Активности у филозофским истраживачким радионицама имају форму структуираног и дисциплинованог, одређеним правилима 

вођеног дијалога у којем ученици и наставник најпре заједно читају причу (гледају, слушају филм...). Потом наставник, фацилитатор даје 

могућност (време) да ученици испитају своје мисли о причи (филму, слици...) и да размисле о ономе што их чуди или збуњује, о ономе 

што их је заинтригирало. Наставник пружа прилику да ученици размене сопствена мишљења са другом или са групом. Затим ученици, 

уз асистенцију тј. фино подешену подршку наставника, предлажу и демократски бирају питања за дискусију, исписују сва важна питања 

на табли. 

На почетку дискусије наставник тражи од ученика да погледају да ли постоји неки појам који треба дефинисати, да ли постоје 

различите интерпретације појмова које треба разјаснити. Отварањем дискусије водитељ, наставник треба да се уздржи од личног 

изјашњавања и давања одговора на питања. Кроз дискусију ученици развијају критички смисаони дијалог. Учесници у дијалогу чине 



заједницу истраживача која покушава да пронађе најсмисаоније решење за проблем, да трага за истином, а не да покаже како је неко у 

праву а неко није. У овако замишљеном, сократском дијалогу влада дух заједнице истраживача који развија способност грађења својих 

идеја на идејама осталих учесника. 

Иако наставник има план вођења дискусије, своју агенду, он мора знати када може да се повуче, да деци преда контролу и води 

истраживање са стране. На крају дискусије треба размислити о ономе о чему је дискутовано и о начину на који је дискутовано. Тема о 

којој се дискутује има једнаку важност за постизање циља као и начин на који се дискутује. У дискусију треба укључити и ученике који 

се сами не јављају. Завршна реч треба да буде кратка и не треба је коментарисати. 

Радионице филозофских истраживања програма филозофија са децом могу бити унапређене играма. У овом контексту игре имају 

функцију средства за подучавање и подстицање развоја ученика. Игре које се користе у програму филозофија са децом омогућују 

ученицима да вежбају вештине као што су планирање, постављање питања, расуђивање, посматрање нечега са различитих тачака 

гледишта, размишљање о новим идејама. 

У филозофским истраживањима фацилитатор ће бирати оне игре које ће се најбоље уклопити у постизање задатог циља: вежбање 

креативног мишљења, концентрације, пажљивог слушања и памћења, вежбање говорења, размишљање о значењу веза међу речима, 

размишљање о узрочно-последичним везама, вежбању самодисциплине и говорења пред публиком, подстицања сарадње чланова групе, 

подизање енергије у групи, креативно хипотетичко мишљење ... 

Упркос разликама међу играма, све оне код ученика играча подстичу независност, самопоуздање, сарадњу и уважавање. Оне, такође, 

подржавају вредности и позитивно понашање које је неопходно за односе у заједници. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес праћења и вредновања ученичких постигнућа 

не може се заснивати на класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба континуирано да прати 

напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици учествују у активностима, како дају креативна решења, како бране своје 

ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, наведе пример, промени 

мишљење у контакту са аргументима, разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије мишљење, примени 

научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како 

решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 

критичко мишљење или критицизам, како решавају задатке који садрже аспекте истраживачког рада. 

За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би 

се утврдили ефекти рада на нивоу знања, вештина, ставова. 



Евалуатори овог програма не морају бити само наставници који изводе наставу. Допринос процесу евалуације могу дати сама деца 

(само-евалуација), родитељи заинтересовани за резултате рада са њиховом децом, али и колеге и стручни сарадници који могу даље 

користити резултате евалуације за планирање својих активности. 

У филозофији са децом постоје многи елементи који утичу на различите циљеве образовања, тако да је потребно да одлучимо шта 

желимо да евалуирамо и колико ће евалуација бити селективна. Евалуациони упитници, најчешће направљени у виду евалуационих 

листова могу процењивати резултате когнитивног плана и односе у истраживачкој групи, затим метакогнитивне процесе, тј. критичко 

промишљање о сопственим мисаоним процесима и вештинама мишљења, као и промишљање о процесима и вештинама мишљења других 

чланова групе, потом мишљење о томе у којој се мери група понашала као заједница истраживача и шта ученици мисле о сопственом 

доприносу у остварењу циља часа, мишљење о сопственим и туђим идејама и предлозима за дискусију. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког 

вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: Глобални планови рада наставника из СНА 


