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1. НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И  ВАСПИТАЊА 

 

Ред. 

број 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1 Српски језик 5 180 

2 Енглески језик 2 72 

3 Математика 5 180 

4 Природа и друштво 2 72 

5 Ликовна култура 2 72 

6 Музичка култура 1 36 

7 Физичко васпитање 3 108 

    

Укупно : А 20 720 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава 1 36 

2 Грађанско васпитање 1 36 

1 Народна традиција 1 36 

2 Чувари природе 1 36 

3 Од играчке до рачунара 1 36 

4 Руке у тесру 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б 22 792 

Ред. 

број 

 

В.ФАКУЛТАТИВНИНАСТАВНИ ПРЕДМЕТ   

    

 Укупно : В   

 Укупно : А+Б+В 22 792 
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Ред. број Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Редовна настава 22 792 

2 Допунска настава 1 36 

3 Додатни рад - - 

Укупно : А+Б+В+Г 23 828 

Ред број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине 1 36 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 

3 Излет 1 дан  годишње 

 

2. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Сврха програма образовања 

 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, 

еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, 

развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће 

у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва. 

 

 

Циљеви и задаци програма образовања су : 

 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу 

са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 
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- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и 

верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост; 

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

 

  

3. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Српски језик - годишњи фонд часова 180 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Књижевност:  

- лирика 

- епика 

- драма 

66 - слушање 

- читање 

текстова 

- активно      

 учествовање у  

причању 

- рецитовање 

-драматизација 

-преноси информације 

-истиче оно што је 

важно(вербално и 

писањем на табли) 

-поставља питања 

разумевања текста 

-допуњава 

-мотивише 

-подстиче ученике 

-процењује стечена 

знања 

- увежбавање и усавршавање гласног читања   

(правилног,логичког и изражајног) и читања у  себи 

(доживљајног,усмереног,истраживачког) 

- оспособљавање за самостално 

читање,доживљавање,разумевање,свестрано тумачење 

и вредновање књижевно уметничких дела разних 

жанрова 

  - поступно и систематично оспособљавање ученика за 

логичко схватање и критичко процењивање  текста 

- развијање потребе за књигом,способности да се   

њоме самостално служи    

 

 

Језик 

- граматика 

- правопис 

53 - активно 

слушање 

- састављање 

реченица 

- именује и чита 

слова латинице 

- писање по  

  диктату 

-повезује са 

претходним знањима  

-инсистира на 

поштовању 

правописних правила 

 -пружа повратну 

информацију 

- поступно и систематично упознавање граматике  и 

правописа српског језика 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилским могућностима 

српског језика 

 

Језичка култура 

-усмено и 

писмено 

изражавање 

61 - слушање 

- посматрање 

- упоређивање 

иманипулисање 

слика 

-активно 

учествује у   

причању 

- посматра слике 

и   склапа причу 

-упућује на богаћење 

речника 

-упућује на правилну 

комуникацију 

-сугерише 

-подстиче 

-исправља 

-описује 

-појашњава 

-указује на пропусте 

 

- развијање смисла и способности за правилно, 

течно,економично и уверљиво, усмено и писмено 

изражавање;богаћење речника,језичког и стилског 

израза 

- оспособљавање за успешно служење књижевним 

језиком у различитим видовима његове  усмене и 

писмене употребе и у различитим комуникативним 

ситуацијама 

 ( улога говорника, слушаоца, саговорника ) 
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- описује на 

основу  онога 

што је видео,   

 

 

Српски језик-садржаји програма Начин остваривања програма 

Књижевност:  

- лирика 

- епика 

- драма 

-поступно и функционално усвајање ваљаног читања наглас 

-вежбање у изражајном читању уз планско и солидно наставниково и 

учениково припремање 

- изражајно казивање напамет научених текстова у прози и стиху 

- усмерено и истраживачко читање у себи 

- тумачење текста уз читање, доживљавање, разумевање, истраживање, 

процењивање и закључивање 

- упознавање књижевних појмова уз обраду текстова 

Језик 

- граматика 

- правопис 

- изучавање граматичких садржаја поступно и селективно 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању  

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном 

праксом 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања 

- утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења ( даља 

вежбања у школи и код куће) 

Језичка култура 

-усмено и писмено изражавање 

- препричавање разноврсних садржаја: садржине текстова, филмова, 

емисија за децу... 

- препричавање по заједничком  и индивидуалном плану  

- причање на слободну или задату тему 

- описивање људи и природе 

- усмена и писмена вежбања ( лексичке, семантичке, синтаксичке вежбе, 

домаћи писани задаци и њихово свестрано вредновање) 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

Наставна 

тема 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Књижевност • Ученик уме да пронађе 

експлицитно дате 

информације у кратком, 

једноставном тексту, који је 

близак његовом искуству. 

• Ученик разуме и именује 

осећања у тематски 

различитим текстовима, 

која су блиска његовом 

узрасту. 

• Ученик уме да пронађе 

експлицитно дате 

информације у 

једноставном тексту који се 

бави познатом темом. 

• Ученик разуме смисао 

једноставног линеарног и 

нелинеарног текста (на 

пример: табеле, распоред 

часова, графикони). 

• Ученик показује да је 

разумео једноставан текст 

тако што уме да: одреди 

тему, изабере одговарајући 

наслов, објасни поступке 

ликова, успостави 

једноставан хронолошки 

ред 

• Ученик уме да пронађе 

експлицитно дате 

информације у тексту у 

којем има много података у 

вези са ликовима и 

догађајима. 

• Ученик показује да је 

разумео смисао реченице чак 

и кад су у њој речи намерно 

испремештане (у 

нелогичном су редоследу). 

• Ученик препознаје и 

разуме осећања и односе 

међу ликовима у сложенијим 

текстовима разноврсним по 

теми и форми. 

• Ученик разуме текст који 

има много података и није 

близак његовом искуству. 

• Ученик уме да открије 

имплицитне информације у 

тексту у вези са догађајима, 

појавама и ликовима. 

• Ученик показује да је 

разумео смисао сложенијег 

текста тако што уме да 

одреди основну идеју, 

изабере најпрецизнији 

• Ученик уме да пронађе 

експлицитне информације у 

тексту који има много 

података, сложенију структуру 

и удаљен је од његовог 

школског и свакодневног 

искуства. 

• Ученик уме да реконструише 

редослед и логику догађаја и 

састави. причу од 5 до 7 датих 

реченица (прва реченица може 

бити обележена). 

• Ученик уме да изврши 

селекцију информација по 

задатом критеријуму (нпр. 

битно-небитно). 

• Ученик предвиђа 

исход догађаја, 

објашњава поступке 

ликова и уочава 

узрочно-последичне 

везе међу догађајима 

у сложеном тексту. 
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догађаја. 

• Ученик уме да препозна 

бајку као књижевну врсту 

на основу 

карактеристичних ликова, 

предмета и ситуација, 

устаљеног почетка (Био 

једном један...). 

• Ученик уме да препозна 

бајку и басну као књижевне 

врсте на основу описа 

њихових основних одлика. 

• Ученик уме да препозна 

басну као књижевну врсту 

на основу басне у целини, 

понуђеног одломка или 

препричане басне. 

• Ученик уме да препозна 

особине ликова животиња 

из басне и повеже их са 

особинама људи. 

наслов између више 

понуђених. 

• Ученик уме да процени 

значај појединих делова 

текста у односу на основну 

идеју, тему, ликове и изврши 

једноставну редукцију 

текста (на пример, обележи 

сувишне реченице). 

• Ученик уме да препозна 

кратке прозне врсте народне 

књижевности (пословица, 

загонетка, питалица, 

ређалица) 

• Ученик уме да препозна 

целину у песми (стих, 

строфа). 

• Ученик уме да препозна 

особине и осећања ликова у 

датој бајци или басни 

(лукави, опасни, опрезни, 

сналажљиви, мудри...) и 

одреди њихове односе. 

Језик • Ученик разуме значење 

речи која му је искуствено 

веома блиска, на основу 

слике, реченице и/или 

понуђеног синонима или 

антонима. 

• Ученик уме да препозна и 

одреди деминутиве речи 

које су му веома блиске. 

• Ученик разуме и уме да 

препозна значење речи и 

фразе која се ређе јавља у 

његовом активном и 

пасивном речнику. 

• Ученик уме да повеже 

нелинеарни текст са 

његовим значењем. 

• Ученик разуме и уме да 

препозна значење речи и фразе 

која је књишког типа и није 

блиска искуству ученика, на 

основу контекста или 

понуђеног синонима или 

антонима. 

• Ученик уме да подели реч на 

слогове. 

• Ученик разуме 

значење речи, израза 

и фразе у тексту у 

коме је разумевање 

отежано због речи 

сличног значења или 

гласовног 

склопа; замењује 

неодговарајуће речи 
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• Ученик уме да препозна и 

формулише значење речи 

која је дата у лако 

разумљивом контексту 

• Ученик уме да препозна 

значење фразе која се често 

користи. 

• Ученик уме да препозна 

синоним на основу 

једноставног и лако 

разумљивог контекста. 

• Ученик уме да препозна и 

одреди антоним. 

• Ученик уме да издвоји 

самогласнике у речима. 

• Ученик уме да препозна 

властите именице у 

реченици. 

• Ученик уме да препозна 

да обележена реч у 

реченици има функцију 

прилошке одредбе за 

место. 

• Ученик уме да повеже 

именице и придеве истог 

броја и рода и именице и 

глаголе истог броја и рода. 

• Ученик разликује 

реченице по значењу 

(обавештајне, узвичне, 

заповедне и упитне). 

• Ученик уме да препозна 

синоним који ређе користи, 

уз помоћ сложенијег 

контекста, али и без њега. 

• Ученик уме да препозна 

значење речи и фразе која се 

ретко јавља у његовом 

активном и пасивном 

речнику, на основу 

понуђеног контекста, 

синонима или када се та реч 

налази међу речима сличним 

по гласовном склопу. 

• Ученик саставља одричне 

реченице од потврдних, када 

је глагол у датим реченицама 

у перфекту и футуру. 

• Ученик уме да препозна 

субјекте на почетку просте 

реченице, који су исказани 

заменицама или именицом и 

заменицом. 

• Ученик уме да препозна 

предикат у перфекту и 

футуру, када стоји 

непосредно уз субјекат. 

• Ученик уме да препозна да 

обележена реч у реченици 

има функцију прилошке 

одредбе за начин. 

• Ученик самостално 

проналази реч у реченици 

• Ученик уме да препозна 

именицу која се налази међу 

речима које припадају другим 

врстама речи, када су те речи 

сличне по гласовном склопу 

или су са истим кореном. 

• Ученик уме да препозна 

предикат у перфекту и футуру, 

када су помоћни и главни 

глагол одвојени другим речима 

у реченици. 

• Ученик самосталчно 

проналази групу речи у 

реченици која одређује место, 

време или начин вршења 

глаголске радње, када те речи 

нису прилози (нпр. 

на последњем часу, тихим 

гласом). 

• Ученик употребљава зарез 

иза именице у вокативу, када 

се 

именица налази на почетку 

реченице. 

• Ученик прецизно поставља 

питања у вези са подвученом 

речју у реченици, када је 

понуђено више 

упитних речи.  

• Ученик познаје правило о 

писању 

датума. 

одговарајућим. 

• Ученик разуме 

значење ређе 

коришћене речи, када 

је понуђен синоним 

који је такође ређе 

коришћена реч. 

• Ученик самостално 

саставља сложене 

реченице од 

понуђених простих 

реченица повезујући 

их зарезом или 

везницима (и, али, па, 

зато, зато што, кад, 

док). 

• Ученик уме да 

препозна реч (прилог) 

у реченици која 

одређује начин 

вршења глаголске 

радње, када у 

реченици постоји 

описни придев који 

има исти или сличан 

облик као прилог (на 

пример: лепо дете 

лепо пева; 

брзи дечак брзо трчи). 
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• Ученик уме да саставља 

одричне реченице од 

потврдних реченица 

(обавештајних, упитних и 

заповедних) са глаголом у 

презенту. 

• Ученик уочава 

субјекат/субјекте 

састављен/ састављене од 

једне или више именица, 

када се налази/налазе на 

почетку просте реченице. 

• Ученик препознаје 

предикат (у презенту) у 

простој реченици када 

предикат стоји непосредно 

уз субјекат. 

• Ученик уме да препозна 

да обележена реч у 

реченици има функцију 

прилошке одредбе за 

време. 

• Ученик самостално гради 

презент, перфекат и футур 

задатог глагола, према 

датом примеру 

• Ученик препознаје слова 

оба писма, употребљава их 

и успоставља везу међу 

њима. 

• Ученик познаје 

правописно правило о 

која одређују место вршења 

глаголске радње, када та реч 

није прилог (на пример: на 

столу). 

• Ученик самостално 

проналази реч у реченици 

која одређује време вршења 

глаголске радње, када је та 

реч прилог (јуче, данас). 

• Ученик препознаје презент, 

перфекат и футур глагола 

када уз њега не стоји прилог. 

за време. 

• Ученик гради нове глаголе 

уз помоћ префикса 

• Ученик уме да препозна 

придев који се налази међу 

речима које припадају другој 

врсти, када су те речи сличне 

по гласовном склопу или су 

са истим кореном. 

• Ученик уме да препозна 

субјекат/субјекте који се 

налазе у средини или на 

крају просте реченице, а 

исказан/исказани су 

заменицама или именицом и 

заменицом. 

• Ученик уме да препозна 

предикат у презенту, који не 

стоји непосредно уз 

субјекат. 
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писању великог слова на 

почетку реченице, у 

личним именима, 

презименима, надимцима, 

именима животиња. 

• Ученик уписује 

одговарајуће знаке 

интерпункције на крају 

реченице. 

• Учениик уме да напише 

речима једноцифрене 

бројеве. 

• Ученик употребљава 

слова оба писма у 

реченици. 

• Ученик познаје и 

примењује правописно 

правило о употреби великог 

слова у једночланим 

географским именима. 

• Ученик уме правилно да 

пише слово Ј у речима које 

често користи у писању (на 

пример: био (сам), радио 

(сам), авион, који, бојити, 

бројати...). 

• Ученик уме да препозна 

значење често коришћених 

скраћеница и значење 

скраћеница за мерне 

јединице. 

• Ученик самостално 

проналази реч у реченици 

која одређује начин вршења 

глаголске радње, када је та 

реч прилог који је у честој 

употреби (на пример: лепо 

пише, гласно чита). 

• Ученик гради нове речи од 

именица и придева са истим 

кореном уз помоћ префикса 

и суфикса. 

• Ученик познаје и 

примењујеправописно 

правило о употреби великог 

слова у називима књижевних 

дела, и менима припадника 

народа, двочланим 

географским именима. 

• Ученик уме да правилно 

напише речцу НЕ уз глаголе. 

• Ученик уме да напише 

скраћеницекоје су б лиске 

његовом искуству (нпр. 

година, пример, ученик, 

страна...) и скраћенице за 

мерне јединице. 

• Ученик уме да употреби 

зарез у набрајању речи. 

• Ученик препознаје први и 

други модел управног говора 

у тексту. 
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• Ученик познаје и 

примењује правило о 

писању (речима) 

двоцифрених и 

троцифрених бројева. 

• Ученик познаје и 

примењује правописно 

правио о: 

- писању великог слова у 

именима улица, 

- писању титула као што су 

кнез, цар, када су део 

синтагме (на пример: кнез 

Лазар, цар Душан) 

- писању речце ЛИ, 

• Ученик правилно 

употребљава слово Ј у 

речима које ређе користи у 

писању (каиш, дијалог). 

• Ученик употребљава зарезе 

у набрајању двочланих 

синтагми. 

• Ученик препознаје сва три 

модела управног говора. 

• Ученик поставља питања 

према задатом критеријуму у 

вези са блиским појмовима, 

појавама и ситуацијама. 

Језичка 

култура 

 • Ученик саставља реченице 

од речи које су дате у 

основном облику 

(инфинитив, номинатив). 

• Ученик саставља причу 

према неколико задатих 

критеријума (број реченица, 

задате речи, смисао и 

редослед догађаја). 

• Ученик користи одговарајући 

стил у свакодневној усменој и 

писаној комуникацији 

(разговор писмо, порука, 

позивница...). 

• Ученик уме да 

састави 

краћи текст у коме се 

функционано и 

прецизно саопштава 

већи број тражених 

информација (на 

основу слике или 

задатих речи). 
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• Ученик уме да препозна 

одређени стил свакодневне 

усмене и писане 

комуникације 

(разговор, писмо, порука, 

молба, обавештење, 

позивница...). 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Циљеви: 

 

Да оспособи ученике да комуницирају на основном нивоу о темама из непосредног окружења 

Јачање мотивације и постицаја за даље напредовање 

Стимулише машту, креативност и радозналост 

Подстиче употребу страног језика у личне сврхе 

Оспособљава ученике да уочавају везу између слова и гласова 

Разумевање основних граматичких правила 

Разумевање писаног језика 

 

Задаци: 

 

Разумевање говора и краћих усмених текстова у вези са познатим темама 

Разумевање писаног текста, препознавање слова и основних значењана писаних речи 

Усмено изражавање уз разговетно изговарање гласова 

Ученик активно учествује у комуникацији, поставља питања и одговара 

Ученик поштује правопис и саставља краће реченице 

Читање са разумевањем краћих писаних и илустративних текстова у вези са познатим темама 

Користи језик у складу са нивоом формативности комуникације 

Препознаје основне граматичке елементе уочавајући значај личног залагања у процесу учења 
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Оперативни задаци на нивоу језичких вештина: 

 

Разумевање говора 

Усмено изражавање 

Разумевање писаног текста 

Елементи цивилизације 

Елементарно писмено изражавање 

 

Начини и поступци остваривања програма: 

У трећој години учења енглеског језика, тј. у трећем разреду утврђују се претходно стечена знања и долази до увођења ученика у вештине 

разумевања писаног текста и писања већ усвојених садржаја.При томе се доследно примењују и спроводе следећи ставови: 

Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика 

Битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа 

Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеном контексту од интереса за ученике 

Знања ученика мере се јасно одређеним релевантним критеријумима тачности 

Са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији (рад у учионици 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема,потрагом за информацијама и задацима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем). 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА – 3. разред 
 

Ред. Број 

наставне 

теме 

Н А С Т А В Н А  Т Е М А / О Б Л А С Т  Број 

часова   

по 

теми 

 

обрада 

 

утврђивање 

 

вежбање 

 

обнављање 

 

провера 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

STARTER UNIT – HELLO (УВОДНА ТЕМА – ЗДРАВО) 

 

UNIT 1 -  WHAT’S THIS? (ШТА ЈЕ ОВО?) 

 

UNIT 2 -  PLAYTIME (ВРЕМЕ ЗА ИГРУ) 

 

UNIT 3 -  THIS IS MY NOSE (ОВО ЈЕ МОЈ НОС) 

 

UNIT 4 – HE’S A HERO (ОН ЈЕ ХОРОЈ) 

 

UNIT 5 - WHERE’S THE BALL? (ГДЕ ЈЕ ЛОПТА?) 

 

UNIT 6 -  BILLY’S TEDDY (БИЛИЈЕВ МЕДА) 

 

CHRISTMAS (БОЖИЋ) 

 

UNIT 7 - ARE THESE HIS TROUSERS? (ДА ЛИ СУ ОВО 

ЊЕГОВЕ ПАНАТЛОНЕ?) 

 

UNIT 8 - WHERE’S GRANDMA? (ГДЕ ЈЕ БАКА?) 

 

UNIT 9 -  LUNCHTIME (ВРЕМЕ ЗА РУЧАК) 

 

UNIT 10 – A NEW FRIEND (НОВИ ПРИЈАТЕЉ) 

 

EASTER (УСКРС) 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

6 

 

1 

 

4 

 

4 

 

6 

 

4 

 

1 

 

/ 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 
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14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

UNIT 11 -  I LIKE MONKEYS (ВОЛИМ МАЈМУНЕ) 

 

UNIT 12-  DINNERTIME (ВРЕМЕ ЗА ВЕЧЕРУ) 

 

UNIT 13 -  TIDY UP (ПОСПРЕМИ) 

 

UNIT 14 -  ACTION BOY CAN RUN (ЕКШН БОЈ УМЕ 

ДА ТРЧИ) 

 

UNIT 15-  LET’S PLAY BALL (ИГРАЈМО СЕ ЛОПТОМ) 

 

Укупно 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

 

72 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

30 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

17 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

6 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

4 

 

 

Наставна 

тема 

Начин 

реализације 

Активност Исходи/стандарди 

Ученика Наставника 

1.  Starter Unit 

– Hello 

(Уводна тема 

– Здраво) 

(0+2) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

Ученици: 

- препознају и 

именују ликове 

из уџбеника; 

- знају да се 

представе, 

користе 

формалне и 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање, 

увиђање, 

повезивање и 

примену садржаја  

Исходи:. - препознају и именују ликове из уџбеника; 

- знају да се представе, користе формалне и неформалне 

поздраве и једноставне изразе који се односе на општу 

друштвену комуникацију са вршњацима; 

- умеју да изговоре, читају и пишу боје, дане у недељи и 

бројеве до 10; 

Стандарди:  
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- 

демонстративна 

неформалне 

поздраве и 

једноставне 

изразе који се 

односе на 

општу 

друштвену 

комуникацију 

са вршњацима; 

- умеју да 

изговоре, 

читају и пишу 

боје, дане у 

недељи и 

бројеве до 10; 

 Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 
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1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи: 2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

 

 

2.  What’s 

this? 

- дијалошка 

- текстуална 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

-презентација 

наставних садржаја  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на предмете из учионице; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 
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(Шта је ово?) 

(2+2) 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на предмете из 

учионице; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

слова Аа, Bb, 

Cc, Dd;  

- препознају 

повезаност 

гласoва /æ/, /b/, 

/k/, /d/ са 

словима a, b, c, 

d; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

дескриптивног 

текста који 

читају;  

- разумеју 

суштину и 

детаље 

дескриптивног 

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање, 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима 

(математика, 

српски језик,свет 

око нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Аа, Bb, Cc, Dd;  

- препознају повезаност гласoва /æ/, /b/, /k/, /d/ са словима 

a, b, c, d; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног текста који 

читају;  

- разумеју суштину и детаље дескриптивног текста који 

чују; 

- разговарају о предметима из учионице користећи 

једноставна питања и одговоре; 

- напишу кратак опис својих предмета 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 



20 

 

текста који 

чују; 

- разговарају о 

предметима из 

учионице 

користећи 

једноставна 

питања и 

одговоре; 

- напишу 

кратак опис 

својих 

предмета. 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 
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1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

3. Playtime! 

(Време за 

игру!) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на играчке; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 
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(2+2) - учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

напишу речи 

које се односе 

на играчке; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

слова Ee, Ff, 

Gg, Hh;  

- препознају 

повезаност 

гласова /e/, /f/, 

/g/, /h/ са 

словима e, f, g, 

h; 

- разумеју 

суштину и 

детаље песме 

коју прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

разговора који 

чују; 

- питају и кажу 

чије је нешто и 

разговарају о 

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Ee, Ff, Gg, Hh;  

- препознају повезаност гласова /e/, /f/, /g/, /h/ са словима 

e, f, g, h; 

- разумеју суштину и детаље песме коју прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- питају и кажу чије је нешто и разговарају о омиљеним 

играчкама; 

- напишу кратак текст о својим омиљеним играчкама. 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 
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омиљеним 

играчкама; 

- напишу 

кратак текст о 

својим 

омиљеним 

играчкама. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 
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1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

4.  This is my 

nose! 

(Ово је мој 

нос) 

(2+4) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на делове тела; 

- разумеју 

кратку причу 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на делове тела; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују и правилно користе једнину и множину 

именица и облика глагола; 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Ii, Jj, Kk, Ll;  

- препознају повезаност гласова / ɪ /, /dʒ/, /k/, /l/ са словима 

i, j, k, l; 
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- 

демонстративна 

-писани радови 

која се односи 

на тему; 

- разликују и 

правилно 

користе 

једнину и 

множину 

именица и 

облика глагола; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

слова Ii, Jj, Kk, 

Ll;  

- препознају 

повезаност 

гласова / ɪ /, 

/dʒ/, /k/, /l/ са 

словима i, j, k, 

l; 

- разумеју 

инструкције 

које прочитају; 

- разумеју 

детаље описа 

који чују; 

- опишу себе и 

своје тело 

,повезивање и 

примену садржаја  

-врши корелацију 

наставних садржаја 

са другим 

наставним 

предметима 

(српски језик,свет 

око нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- разумеју инструкције које прочитају; 

- разумеју детаље описа који чују; 

- опишу себе и своје тело (усмено и писмено) 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 
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(усмено и 

писмено) 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 
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2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

5. He's a hero! 

Он је херој! 

(2+2) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на занимања; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима 

(српски језиксвет 

око нас,музичка 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на занимања; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Mm, Nn, Oo, Pp;  

- препознају повезаност гласoва /m/, /n/, /ɒ/, /p/ са словима 

m, n, o, p; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног текста који 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље дескриптивног текста који 

чују; 

- питају и кажу да ли је и шта је неко по занимању; 

- напишу кратак текст о занимањима других (чланова 

своје породице) и правилно користе велико слово на 

почетку и тачку на крају реченице. 
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слова Mm, Nn, 

Oo, Pp;  

- препознају 

повезаност 

гласoва /m/, /n/, 

/ɒ/, /p/ са 

словима m, n, 

o, p; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

дескриптивног 

текста који 

прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

дескриптивног 

текста који 

чују; 

- питају и кажу 

да ли је и шта 

је неко по 

занимању; 

- напишу 

кратак текст о 

занимањима 

других 

(чланова своје 

породице) и 

правилно 

култура,ликовна 

култура) 

 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 
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користе велико 

слово на 

почетку и 

тачку на крају 

реченице. 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 
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Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

6.  Where's the 

ball? 

Где је лопта? 

- дијалошка 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на игру у парку; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 
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(2+2) 

 

напишу речи 

које се односе 

на игру у 

парку; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

слова Qq, Rr, 

Ss, Tt, Uu;  

- препознају 

повезаност 

гласoва /kw/, 

/r/, /s/, /t/, /ʌ/ са 

словима q, r, s, 

t, u; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

слике који 

прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

слике који 

чују; 

- питају и кажу 

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик, свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Qq, Rr, Ss, Tt, Uu;  

- препознају повезаност гласoва /kw/, /r/, /s/, /t/, /ʌ/ са 

словима q, r, s, t, u; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који чују; 

- питају и кажу где се нешто налази; 

- напишу кратак опис парка из свог окружења. 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 
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где се нешто 

налази; 

- напишу 

кратак опис 

парка из свог 

окружења 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 
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1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 
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2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

7. Billy’s 

Teddy! 

Билијев меда! 

(2+4) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на чланове 

породице; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу мала и 

велика 

латинична 

слова Vv, Ww, 

Xx, Yy, Zz;  

- препознају 

повезаност 

гласoва /v/, /w/, 

/ks/, /j/, /z/ са 

словима v, w, x, 

y, z; 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,светоко 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на чланове породице; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- препознају и правилно напишу мала и велика латинична 

слова Vv, Ww, Xx, Yy, Zz;  

- препознају повезаност гласoва /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ са 

словима v, w, x, y, z; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа слике који чују; 

- кажу и напишу чије је нешто; 

- напишу кратак текст о стварима које припадају другима 

(члановима њихове породице). 

Стандарди:  
 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 
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- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

слике који 

прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

слике који 

чују; 

- кажу и 

напишу чије је 

нешто; 

- напишу 

кратак текст о 

стварима које 

припадају 

другима 

(члановима 

њихове 

породице). 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 
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1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 
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2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

 

8. Christmas 

Божић 

(0+1) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

 

 

 

Ученици могу 

да: 

- честитају 

Божић и Нову 

годину на 

енглском 

језику; 

 

 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

 

Исходи: - честитају Божић и Нову годину на енглском 

језику; 

- певају Божићну песму Christmas Tree. 

Стандарди: 

Основни:  

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 
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- певају 

Божићну песму 

Christmas Tree. 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, 

имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто честита. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи:  

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више (са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се говори разговетно и 

умереним темпом. 

2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације 

споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и 

прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

9.  Are these 

his trousers? 

- дијалошка 

- текстуална 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на одевање; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 
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Да ли су ово 

његове пан-

талоне? 

(2+2) 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

напишу речи 

које се односе 

на одевање; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- препознају и 

правилно 

напишу сва 

мала и велика 

латинична 

слова;  

- препознају 

повезаност 

свих до сада 

научених 

гласoва са свим 

до сада 

наученим 

словима; 

- разликују 

једнину и 

множину 

именица, 

показних 

заменица и 

правилно 

користе облике 

једнине и 

множине 

глагола; 

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(свет 

око нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- препознају и правилно напишу сва мала и велика 

латинична слова;  

- препознају повезаност свих до сада научених гласoва са 

свим до сада наученим словима; 

- разликују једнину и множину именица, показних 

заменица и правилно користе облике једнине и множине 

глагола; 

- разумеју суштину и детаље стрипа који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље разговора који чују; 

- кажу чије је нешто; 

- напишу кратак текст о својој омиљеној одећи. 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 
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- разумеју 

суштину и 

детаље стрипа 

који прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

разговора који 

чују; 

- кажу чије је 

нешто; 

- напишу 

кратак текст о 

својој 

омиљеној 

одећи 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 



41 

 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 
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2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

10. Where’s 

grandma? 

Где је бака? 

(2+2) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на просторије / 

простор у кући 

/ стану; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- разликују 

гласове /s/, /h/ 

/ʃ/ и препознају 

повезаност 

гласа /ʃ/ са 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на просторије / простор у кући / стану; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују гласове /s/, /h/ /ʃ/ и препознају повезаност 

гласа /ʃ/ са комбинацијом слова sh на почетку и на крају 

речи; 

- питају, кажу и напишу где се неко или нешто налази; 

- разумеју суштину и детаље описа који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- напишу кратак опис своје куће / свог стана. 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 
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комбинацијом 

слова sh на 

почетку и на 

крају речи; 

- питају, кажу и 

напишу где се 

неко или нешто 

налази; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који чују; 

- напишу 

кратак опис 

своје куће / 

свог стана 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 
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1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 
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2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

11. Lunchtime! 

Време за 

ручак! 

- дијалошка 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на храну; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 
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(2+4) које се односе 

на храну; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- разликују 

гласове /к/, /h/, 

/tʃ/ и 

препознају 

повезаност 

гласа /tʃ/ са 

комбинацијом 

слова ch на 

почетку, у 

средини и на 

крају речи; 

- користе 

облике 

неодређеног 

члана а / an; 

- питају, кажу и 

напишу шта 

имају / немају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који чују; 

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

- разликују гласове /к/, /h/, /tʃ/ и препознају повезаност 

гласа /tʃ/ са комбинацијом слова ch на почетку, у средини 

и на крају речи; 

- користе облике неодређеног члана а / an; 

- питају, кажу и напишу шта имају / немају; 

- разумеју суштину и детаље описа који прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- опишу шта имају за ручак усмено и писмено 

Стандарди: 

Основни:   

1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у 

јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 
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- опишу шта 

имају за ручак 

усмено и 

писмено. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 
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1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 
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2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

12. A new 

friend! 

Нови 

пријатељ! 

(2+2) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

 

 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу 

придеве којима 

се описује 

коса; 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на облике; 

- разумеју 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

Исходи:. - препознају, именују, прочитају и напишу 

придеве којима се описује коса; 

- препознају, именују, прочитају и напишу речи које се 

односе на облике; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- разликују гласове /t/, /s/, /θ/ и препознају повезаност 

гласа /θ/ са комбинацијом слова th на почетку и на крају 

речи; 

- питају, кажу и напишу шта неко има / нема; 

- разумеју суштину и детаље описа у писму које 

прочитају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- опишу себе и друге, усмено и писмено.  
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кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- разликују 

гласове /t/, /s/, 

/θ/ и препознају 

повезаност 

гласа /θ/ са 

комбинацијом 

слова th на 

почетку и на 

крају речи; 

- питају, кажу и 

напишу шта 

неко има / 

нема; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа у 

писму које 

прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који чују; 

- опишу себе и 

друге, усмено и 

писмено. 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 
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1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 
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2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 
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2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

13.  Easter 

Ускрс 

(0+1) 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

Ученици: 

- препознају 

сличности и 

разлике у 

начину 

прославе 

Ускрса у ВБ и 

код нас; 

- знају основне 

изразе и речи 

које се односе 

на Ускрс и 

Ускршњу 

песму Easter 

basket. 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Исходи: - препознају сличности и разлике у начину 

прославе Ускрса у ВБ и код нас; 

- знају основне изразе и речи које се односе на Ускрс и 

Ускршњу песму Easter basket 

 

Стандарди: 

Основни: 1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која 

се односе на једноставне информације и непосредно 

окружење. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, 

имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто честита. 



54 

 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи:  

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више (са)говорника о блиским и 

познатим темама, уколико се говори разговетно и 

умереним темпом. 

2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације 

споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и 

прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања 

2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у 

свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода 

14. I like 

monkeys! 

Волим 

мајмуне! 

(2+2) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на дивље 

животиње; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- правилно 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на дивље животиње; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /æ/, изоловано и у средини речи 

и повежу га са словом a;   

- кажу и напишу шта воле / не воле; 

- опишу животиње – величину и боју; 

- разумеју суштину и детаље песме коју прочитају; 

- разумеју суштину и детаље текста који чују; 

- опишу животињу коју воле / не воле, усмено и писмено.  

Стандарди: 
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изговоре глас 

/æ/, изоловано 

и у средини 

речи и повежу 

га са словом a;   

- кажу и 

напишу шта 

воле / не воле; 

- опишу 

животиње – 

величину и 

боју; 

- разумеју 

суштину и 

детаље песме 

коју прочитају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље текста 

који чују; 

- опишу 

животињу коју 

воле / не воле, 

усмено и 

писмено 

наставним 

предметима 

Основни:  1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 
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1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  
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2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 
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2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

15. 

Dinnertime! 

Време за 

вечеру! 

(2+4) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

- 

демонстративна 

-писани радови 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

којима се 

именује храна; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- правилно 

изговоре глас 

/е/, изоловано и 

у средини речи 

и повежу га са 

словом е;   

- питају, кажу и 

напишу шта 

неко воли / не 

воли; 

- се снађу и 

пронађу 

тражене 

детаље у 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

којима се именује храна; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /е/, изоловано и у средини речи и 

повежу га са словом е;   

- питају, кажу и напишу шта неко воли / не воли; 

- се снађу и пронађу тражене детаље у менију који читају; 

- разумеју детаље разговора о менију који чују; 

- кажу и напишу коју храну воле / не воле 

Стандарди: 

Основни: 1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 



59 

 

менију који 

читају; 

- разумеју 

детаље 

разговора о 

менију који 

чују; 

- кажу и 

напишу коју 

храну воле / не 

воле. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  
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1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 
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2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

16. Tidy up! - дијалошка Ученици могу 

да: 

- препознају, 

-презентација 

наставних садржаја  

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на намештај; 
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Поспреми! 

(2+2) 

- текстуална 

-писани радови 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на намештај; 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу бројеве 

од 10 – 20; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- правилно 

изговоре глас /ɪ 

/, изоловано и у 

средини речи и 

повежу га са 

словом i;   

- кажу и 

напишу шта и 

колико негде 

нечега има / 

нема; 

- разумеју 

суштину и 

детаље писма 

часопису које 

читају; 

- разумеју 

детаље описа 

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима 

- препознају, именују, прочитају и напишу бројеве од 10 – 

20; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ɪ /, изоловано и у средини речи 

и повежу га са словом i;   

- кажу и напишу шта и колико негде нечега има / нема; 

- разумеју суштину и детаље писма часопису које читају; 

- разумеју детаље описа просторије који чују; 

- опишу изглед просторије, усмено и писмено 

Стандарди: 

Основни:  

.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 
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просторије који 

чују; 

- опишу изглед 

просторије, 

усмено и 

писмено 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 
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1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 
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2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

17. Action Boy 

can run! 

Екшн бој уме 

да трчи! 

(2+2) 

 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем 

открића 

Ученици могу 

да: 

- препознају, 

прочитају и 

напишу 

глаголе којима 

изражавају 

радње; 

- разумеју 

кратку причу 

-презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

Исходи: - препознају, прочитају и напишу глаголе којима 

изражавају радње; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ɒ/, изоловано и у средини речи 

и повежу га са словом o;   

- комуницирају о способностима; 

- разумеју суштину и детаље описа који читају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- кажу и напишу шта умеју / не умеју да раде 
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- 

демонстративна 

која се односи 

на тему; 

- правилно 

изговоре глас 

/ɒ/, изоловано 

и у средини 

речи и повежу 

га са словом o;   

- комуницирају 

о 

способностима; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који читају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који чују; 

- кажу и 

напишу шта 

умеју / не умеју 

да раде. 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

 

Стандарди: 

Основни:  .1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 



67 

 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 

1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 
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Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  

2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 
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2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 

2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

18. Let’s play 

ball! 

Играјмо се 

лоптом! 

(2+2) 

 

 Ученици могу 

да: 

- препознају, 

именују, 

прочитају и 

напишу речи 

које се односе 

на плажу; 

- разумеју 

кратку причу 

која се односи 

на тему; 

- правилно 

изговоре глас 

/ʌ/, изоловано и 

у средини речи 

и повежу га са 

словом u;   

презентација 

наставних садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену садржаја  

-корелира наставне 

садржаје са другим 

наставним 

предметима(српски 

језик,свет око 

нас,музичка 

култура,ликовна 

култура) 

Исходи: - препознају, именују, прочитају и напишу речи 

које се односе на плажу; 

- разумеју кратку причу која се односи на тему; 

- правилно изговоре глас /ʌ/, изоловано и у средини речи 

и повежу га са словом u;   

- предложе заједничке игре и активности; 

- разумеју суштину и детаље садржаја постера који 

читају; 

- разумеју суштину и детаље описа који чују; 

- напишу кратак текст о изгледу и активностима на плажи 

 

Стандарди:  

 

Основни: .1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне 

изразе у јасно контекстуализованом и спором говору. 

1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе 

на једноставне информације и непосредно окружење. 

1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства. 
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- предложе 

заједничке игре 

и активности; 

- разумеју 

суштину и 

детаље 

садржаја 

постера који 

читају; 

- разумеју 

суштину и 

детаље описа 

који чују; 

- напишу 

кратак текст о 

изгледу и 

активностима 

на плажи 

1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе 

на познате/блиске теме. 

1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица 

о познатим/блиским темама (нпр. личне и породичне 

ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у 

једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, 

огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративне елементе. 

1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт 

користећи једноставна језичка средстава приликом 

поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података 

о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном 

окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, 

предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене 

активности користећи најједноставнија језичка средства. 

1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које 

одговарају његовим интересовањима (слободно време, 

хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 
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1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама.  

1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог исказа на страном 

језику. 

1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније 

гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне 

интонацијске схеме (нарочито упитну). 

1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за обављање основних комуникативних 

активности. 

1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота 

циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, 

навике, празници, разонода). 

 

 

Средњи: 2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе и 

интересовања. 

2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из 

разговора двоје или више  

2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у 

краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.  
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2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу 

његових непосредних потреба (нпр. оријентација у 

простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), 

праћених визуелним елементима 

2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске 

и познате теме. 

2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о 

познатим темама, у вези са личним потребама, 

интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу 

помоћ саговорника и понављање 

2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и 

неслагање и једноставним језичким средствима даје 

кратко објашњење. 

2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, 

ствари и појаве 

2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ 

вербалним и невербалним средствима 

2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и 

непосредном окружењу 

2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. 

2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег писаног текста. 

2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и 

гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења 

(акценти, интонација, дужина). 

2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, 

познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. 

2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и 

вишечланих конструкција за исказивање свакодневних 

конкретних активности и потреба. 
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2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења 

(начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и 

сл.). 

 
 

Начини провере знања 

 

 Иницијални тест - на почетку школске године врши се процењивање претходних постигнућа ученика. Резултати иницијалног 

теста се не оцењују и служе за планирање даљег рада и праћење напредовања ученика. 

 Проверавање постигнућа и праћење напредовања ученика вршиће се усмено и писмено. Усмено проверавање вршиће се кроз 

усмену комуникацију са учеником на свим часовима. Писмено проверавање вршиће се кроз тестове, контролне задатке, домаће 

задатке и петнаестоминутне писмене провере знања. 

 Пратиће се и ангажовање ученика кроз: однос према раду, однос према постављеним задацима, учествовање у наставном процесу, 

сарадњу са другим и исказано интересовање. 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

Математика - годишњи фонд часова 180 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Блок бројева до 

1000 

-скупови 

-бројеви 

-формирање 

математичког 

језика 

-текстуални задаци 

138 - сабирање и 

одузимање до 1000 

- множење и 

дељење 

- меморисање 

- примењивање 

стечених знања 

- решавање 

проблема 

- запажање 

- уочавање 

-утврђује 

претходна знања 

-преноси 

информације 

-мотивише 

-усмерава 

-уважава 

индивидуалне 

могућности 

ученика 

-оцењује 

-сумира резултате 

 

- да савладају читање, писање и упоређивање 

природних бројева до 1000 

- упознају римске цифре и принцип читања и писања 

бројева помоћу њих 

- успешно обављају све четири рачунске операције до 

1000 

- упозната својства операција које се користе за 

рационалније ( лакше) рачунање 

- упознају зависност резултата од компонената   

операције 

- знају да израчунају вредност бројевног израза са 

највише 3 рачунске операције 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства 

рачунских операција 

- решавају једноставније једначине 

- упознају и правилно записују разломке 

- успешно решавају текстуалне задатке 

Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни односи 

-права ,полуправа 

-углови 

-квадрат 

,правоугаоник, 

троугао, 

кружница 

-израчунавање 

обима 

32 - посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- примена стечених 

  знања 

-демонстрира 

-појашњава 

-повезује 

-подстиче 

-инсистира на 

прецизности и 

правилној употреби 

прибора за рад 

- формирају представе о правој и полуправој 

- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао 

- цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, 

правоугаоник, троугао и кружницу ( помоћу лењира, 

троугаоника и шестара 

- стичу представе о подударности фигура 

 ( преко  модела и цртања ) 

- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и  

троугла  

Мерење и мере 

-јединице за 

дужину,масу и 

10 - упоређивање 

- мерење 

- прављење модела 

- примена стечених 

-упоређује 

-повезује са  

стеченим знањима 

-демонстрира 

- упознају мерење масе тела и запремине течности 

- упознају нове јединице за време ( година, век)  
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запремину 

течности 

-јединице за време 

  знања -пружа повратну 

информацију 

 

Математика-садржаји програма Начин остваривања програма 

Блок бројева до 1000 

-скупови 

-бројеви 

-формирање математичког језика 

-текстуални задаци 

- поступно упознавање бројева природног низа и броја нула 

- издвајање погодних природних и дидактичких ситуација које су 

значајне за операције с бројевима 

-благовремено изучавање својства операција и веза  

-између њих 

- обрада бројевних израза упоредо са увежбавањем рачунских 

операција 

- текстуално записане задатке приказати бројевним изразима 

- схватање значаја и правилна употреба заграда  

- вежбање текстуалних задатака 

- уочавање математичких релација 

Геометријски објекти и њихови међусобни односи 

-права ,полуправа 

-углови 

-квадрат ,правоугаоник, 

троугао, 

кружница 

-израчунавање обима 

- геометријске фигуре и нека њихова својства упознати 

практичним радом, преко разноврсних модела у току 

посматрања, цртања, резања, упоређивања... 

- повезивање геометериског градива с другим садржајима 

наставе математике 

- организовано посматрање и експеримент 

- расуђивањем откривати геометриске чињенице 

Мерење и мере 

-јединице за дужину,масу и запремину течности 

-јединице за време 

- показивање и увежбавање на примерима претварања јединица у 

мање и веће 

- користити очигледна средства 

- мерење предмета из околине 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Блок бројева 

до 1000 

Ученик уме да: 

- броји до хиљаду; 

- чита и запише број; 

- напише број као збир 

производа декадне 

јединице и једноцифреног 

броја (на пример, понуђен 

је започет пример по коме 

ученик завршава задатак, 

али се 0 не појављује као 

цифра); 

- упореди бројеве (на 

пример: ређа их по 

величини, препозна 

графички приказ њиховог 

растућег или опадајућег 

редоследа, дат сликом). 

- цифрама запише број који 

је дат речима и када број 

садржи 0 – разуме позицију 

0 у запису броја; 

- запише број као збир 

производа декадне 

јединице и једноцифреног 

броја и када број садржи 0; 

-одреди и запише број по 

датим једноставним 

захтевима (комбиновање 

Ученик уме да: 

- у датом броју одреди месне 

вредности цифара и 

манипулише тим цифрама 

(на пример, замењује места 

или упоређује цифре или 

слично...). 

- запише број поштујући 

истовремено више 

критеријума, највише три 

(захтеви у једном задатку 

могу да буду, на пример, 

различите цифре или 0 

укључена у запис броја или 

најмањиили највећи број и 

слично...). 

Ученик уме да: 

- израчуна изразе са две 

рачунске 

операције различитог 

приоритета; 

- користи заграде у изразима 

са две рачунске операције 

различитог приоритета – зна 

да заграде мењају приоритет 

рачунских операција 

(једноставан рачун); 

Ученик уме да: 

- запише број ако су дате 

месне вредности у сложенијем 

тексту, 

поштујући истовремено више 

захтева и/или решавајући 

задатак у вишекорака; 

- класификује бројеве у 

одговарајућу стотину. 

Ученик уме да: 

- постави и/или израчуна 

изразе са 

највише три рачунске 

операције 

различитог приоритета; 

- реши сложеније једначине, 

користећи највише две 

операције. 

Ученик уме да: 

- закључује по аналогији, 

открива и примењује правило 

у сложеној ситуацији (на 

пример, кодира, замењује низ 

бројева низом фигура; 

дешифрује). 

Ученик уме да: 

- у сложеном текстуалном 

задатку 

Ученик уме да: 

- запише тражени 

број тако што 

проналази поступак 

решавања на 

основу већег броја 

захтева, за шта су 

неопходне 

комбинаторне 

способности 

Ученик уме да: 

пронађе поступак 

решавања на основу 

већег броја захтева, 

као што је познавање 

приоритета 

операција, 

рачунање са нулом, 

познавање правила да 

се број не мења ако 

му и одузмемо и 

додамо исти број, 

познавање сталности 

збира и слично. 

Ученик уме да: 

- врши вишеструка 

поређења и рачунања, 

индукује правило на 
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два захтева; захтеви су, на 

пример, парност броја и 

комбинација различитих 

цифара или слично; 

понуђен модел...); 

- упореди бројеве 

користећи симболе>, <; 

- одреди претходник и 

следбеник и користи те 

термине; 

- у датом броју одреди 

месну вредност цифре 

Ученик уме да: 

- рачуна без прелаза у 

оквиру прве стотине; 

оспособљен је да: 

 1) изврши четири основне 

рачунске операције, 

2) реши једноставне 

једначине 

– непознат сабирак, 

чинилац, умањеник, 

дељеник, 

3) израчуна изразе са две 

рачунске операције. 

-изврши рутинска 

рачунања (сабирање, 

одузимање, множење) са 

бројевима 

прве хиљаде, укључујући и 

рачун са прелазом; 

- реши једноставне 

једначине у скупу бројева до 

1000 (четири основне 

рачунске операције, рачун са 

прелазом); 

- примени правило о 

сталности збира и закон 

асоцијације. 

- на основу сложенијег 

текста постави и/или 

израчуна израз са две 

операције различитог 

приоритета; 

- на основу сложенијег 

текста постави и реши 

једначину са једном 

операцијом; 

- примени основне особине 

рачунских операција (на 

пример, сталност разлике, 

закон дистрибуције). 

Ученик уме да : 

- открива и примењује 

правила да би прочитао 

и/или записао податке 

табеларно или графички (на 

пример, табеларно записује 

податке дате графиконом; 

чита податке из табеле, а 

није понуђен модел; 

проналази цифре 

израчуна цело ако је познат 

један његов део; 

- упореди разломке користећи 

знаке >, <, =. 

основу примера и 

примењује га у новим 

ситуацијама (на 

пример, магични 

квадрат). 

Ученик уме да: 

- упореди више 

разломака, 

укључујући 

и једно цело. 
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- израчуна изразе са две 

рачунске операције истог 

приоритета; 

- запише изразе на основу 

захтева: „смањити за...“, 

„увећати за...“, „толико 

пута веће“, „толико пута 

мање“; 

- примени правило о 

промени збира у 

зависности од промене 

једног сабирка; 

- примени закон комутације 

у једноставној ситуацији 

(рачун без прелаза). 

Ученик уме да: 

- настави низ бројева на 

основу једноставног 

правила. 

- открива и примењује 

правилност у облику или 

распореду геометријских 

фигура, симбола и слично; 

- чита податке са 

графикона (на пример, дат 

је графички приказ 

података у облику 

стубића); 

- чита податак из табеле по 

датом моделу (на пример, 

подаци организовани у 

табелу као у игри 

у неком низу по задатом 

критеријуму и слично). 

- користи дате податке да би 

поставио и решио задатак и 

да би уочио правило (на 

пример, пореди податке дате 

графиконом, посматра два 

низа бројева и налази везу 

међу њима и слично). 

Ученик уме да: 

- формално запише разломак 

који је приказан графички и 

обрнуто (односи се само на 

разломке: ½, ¼, 1/10 

- израчуна део целог, али 

само у ситуацијама када је 

разломак записан речима (на 

пример, петина, шестина...); 

- препозна већи, мањи или 

једнак разломак ако су 

приказани графички (дати 

сликом). 

- запише разломак приказан 

сликоми и обрнуто (на 

пример, 

1/3,1/8 

- израчуна цело ако је познат 

део 

1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 

- запише 1/100  дату 

графички; 
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„подморнице”, распоред 

часова; понуђен је пример 

из којег се види правило по 

коме чита податак из 

одговарајућег поља). 

Ученик уме да: 

- препозна половину и 

четвртину као део целине, 

али само у ситуацијама 

када је разломак дат речима 

или сликом, а не 

формалним математичким 

записом; 

-  уме да израчуна 

половину датог броја 

када је половина записана 

речима (рачун без прелаза у 

оквиру прве стотине). 

- чита и запише разломак 

као део целине, користећи 

формалне записе: 

½, ¼ , 1/10 

- израчуна трећину, 

четвртину и десетину од 

целог, када је разломак 

записан речима, а не 

формално. 

- чита и запише 1/10, 1/100, 

1/1000 повезујући их са 

јединицама мере за дужину; 

- упореди два разломка 

коришћењем знакова >, <, = 

(при чему је дат запис само 

разломака ½, ¼, 1/10 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи 

Ученик уме да: 

- препозна и именује прав, 

оштар и туп угао, троугао, 

правоугаоник, квадрат, 

Ученик уме да: 

- уочи и именује паралелне и 

нормалне праве на датој 

(обележеној) слици; 

Ученик уме да: 

- уочи (именује) и/или 

преброји фигуре (дужи, 

праве,полуправе,углове, 

троуглове, квадрате, 

Ученик уме да: 

- реши задатак на 

основу текста без 

понуђене слике; 
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круг, дуж, праву и 

полуправу: 

- уочи и/или преброји 

различите геометријске 

фигуре на једноставнијим 

сликама (на пример, 

разврстава и броји 

различите фигуре на датој 

слици и упоређује њихов 

број; уочава и записује 

троугао коришћењем 

темена); 

-примени научена правила 

о рачунању обима ако му је 

дата помоћ (слика, 

димензије, реалан 

контекст). 

- примени директно 

формулу за рачунање обима 

(и када има само текст, без 

понуђене слике). 

- уочи (именује) и/или 

преброји геометријске 

фигуре (дужи, праве, 

полуправе, углове, 

троуглове, квадрате, 

правоугаонике, кругове ) на 

сложенијој слици (на 

пример, дато је више фигура 

истог облика, две фигуре 

чине трећу...); 

- уочи којим фигурама 

припадају тачке на 

сложеним сликама (на 

пример, дато је више фигура 

различитог облика које се 

делимично преклапају и у 

њиховим областима су дате 

и обележене тачке); 

- уочи и примени правила за 

рачунање обима у 

сложенијој ситуацији, али 

тако да је, поред текста, дата 

и слика. 

правоугаонике,кругове) на 

сложеним сликама (више 

фигура различитог облика се, 

на пример, делимично 

преклапају, граде нову фигуру, 

две фигуре чине трећу 

различиту и слично). 

- реши сложене 

задатке са рачунањем 

обима у више корака, 

тако што развија 

стратегију решавања 

(планира), узима у 

обзир суштиму 

захтева , рачуна у 

више корака и слично 

Мерење и 

мере 

Ученик уме да: 

- препозна мерне јединице 

за: дужину (m, cm, km, 

mm), масу (kg, g), 

запремину течности ( l ), 

Ученик уме да: 

- претвара и упореди мерне 

јединице за дужину (из 

мањих у веће или обрнуто) у 

једноставним ситуацијама; 

Ученик уме да: 

-претвара и упореди мерне 

јединице за масу и запремину 

течности у сложенијој 

Ученик уме да: 

- упореди и претвара 

мерне јединице за 

време у сложеним 

ситуацијама у којима 
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време (минут, час, дан, 

недеља, месец, година) на 

основу конкретних 

примера из живота; 

- у једноставнијим 

ситуацијама процени 

растојања (удаљеност) и 

дужине у метрима и 

центиметрима; 

- употреби одговарајућу 

јединицу мере за дужину у 

конкретним ситуацијама 

(да би измерио растојање 

између два града, дужину 

оловке, учионице, висину 

људи...). 

- одреди однос између 

мерних јединица за дужину 

(на пример, колико 1m има 

cm, 1km има m?); 

- у једноставним 

ситуацујама процени масу 

у килограмима и грамима; 

- одреди однос између 

мерних јединица за време и 

да их претвара (сат, минут). 

- препозна новчане апоене 

до 100 динара; 

- преброји и израчуна суму 

новца дату у различитим 

апоенима од 1 до 100 

динара. 

- одреди и однос између 

мерниих јединица за масу и 

запремину течности (на 

пример, колико 1kg има g, 1t 

има kg, 1l има dl и 1dl има 

cl). 

- претвара и упореди мерне 

јединице за дужину (из 

мањих у веће или обрнуто) у 

сложеним ситуацијама – 

када задатак 

садржи више захтева, на 

пример: 

комбиновање до три мерне 

јединице (km, m, dm и cm), 

претварање мера, рачун са 

мерама и слично; 

- претвара и упореди мерне 

јединице за масу, запремину 

течности и време (из мањих 

у веће или обрнуто) у 

једноставним ситуацијама. 

-рутински рачуна у реалним 

животним околностима (као 

што су планирање куповине, 

израчунавање кусура, 

куповање више производа са 

различитим ценама). 

- рачуна користећи 

истовремено више 

различитих података (на 

пример, у ситуацијама: 

ситуацији, на основу 

сложенијег текста. 

- размењује новчанице на мање 

апоене, комбинује са 3 

различита апоена у ситуацији 

која има само једно тачно 

решење. 

се очекује да развија 

стратегију решавања, 

проба различите 

могућности, издваја 

оно што је битно, 

претвара више 

различитих јединица 

мере, рачуна. 

-рачуна са већом 

сумом новца у 

ситуацијама које нису 

блиске његовом 

свакодневном 

искуству. 
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- процени однос између 

цене производа и суме 

новца којом располаже (на 

пример, да ли нешто може 

или не може да купи за 

новац који има); 

- зрачуна кусур у 

једноставној ситуацији (на 

пример, дата је цена и дата 

је сума новца којом 

располаже). 

штедња новца, одређивање 

минималниог временског 

периода за могућу 

куповину); 

- планира куповину у 

сложенијој ситуацији (на 

пример, када рачуна суму 

новца дату у различитим 

апоенима, израчунавање 

кусура, када размењује 

новчанице на мање апоене 

комбинујући са два апоена и 

слично). 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Природа и друштво - годишњи фонд часова 72 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Природа, човек, 

друштво 

-мој завичај 

-нежива природа 

-веза живе и неживе 

природе 

30 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експеримент 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-утврђује 

претходна знања 

-појашњава 

-истиче оно што је 

важно 

-закључује 

-формулише 

проблем 

-инсистира на 

примени стечених 

знања у пракси 

 

- развијање основних појмова о природном и 

друштвеном окружењу и повезаности тих 

појмова 

- слободно исказивање својих запажања 

- схватање значаја повезаности живе и неживе   

природе 

- развијање еколошке свести 

- развијање радозналости, интересовања и 

способности за активно упознавање окружења и 

завичаја 

Кретање у простору 

и времену 

-различити облици 

кретања 

-оријентација у 

простору 

-временске одреднице 

11 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експеримент 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-упућује на 

посматрање 

-поставља питања 

-допуњава 

-упућује на 

коришћење 

литературе 

-пружа повратну 

информацију 

- оспособљавање за сналажење у простору и 

времену 

- подстицање дечјих интересовања, питања, идеја  

и одговора у вези са појавама, процесима и 

ситуацијама у окружењу 

Наше наслеђе 

-некад и сад 

-трагови прошлости 

-мој завичај и његова 

прошлост 

4 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експеримент 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

-подстиче 

истраживачке 

активности код 

деце 

-презентира 

садржај 

-закључује 

-процењује 

- развијање интересовања 

- упознавање са ближом  и даљом прошлошћу и  

сведоцима прошлости 

- подстицање и развијање истраживачких 

активности код деце 
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- прављење 

Материјали и 

њихова употреба 

-промене материјала 

-електрична 

проводљивост 

-магнетна 

својствапрошлост 

5 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експеримент 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-врши оглед 

-закључује 

-организује групни 

рад 

-подстиче 

истраживачке 

активности код 

деце 

 

-развијање радозналости ,интересовања и 

способности за активно упознавање окружења 

-развијање основних научних појмова 

Људска делатност 

-становни- 

штво 

-село,град 

-саобраћа- 

јнице 

 

5 - посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експеримент 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

упућује на 

посматрање 

-поставља питања 

-допуњава 

-упућује на 

коришћење 

литературе 

-пружа повратну 

информацију 

-развијање одговорног односа према 

себи,окружењу и културном наслеђу 

-разумевање и уважавање сличности и разлика 

међу појединцима и групама 

 

 

Природа и друштво - садржаји програма Начин остваривања програма 

Природа, човек, друштво 

-мој завичај 

-нежива природа 

-веза живе и неживе природе 

- остваривање задатака и циљева преко спиралних кругова 

- непосредана истраживачка активност ученика и подршка 

наставника 

-избор различитих активности и садржаја сходно учениковим 

субјективним склоностима 
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- вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих 

запажања  

- користити литературу и остале изворе информација: штампане, 

аудио-визуелне и електронске медије 

- континуирано обављати праћење и вредновање уз максимално 

коришћење диференцираних захтева 

 

Кретање у простору и времену 

-различити облици кретања 

-оријентација у простору 

-временске одреднице 

- континуирано посматрање ради запажања промена 

- непосредана истраживачка активност ученика 

- размена сопственог искуства са другима 

- креативне активности истраживачког типа са елементима 

критичког и логичког мишљења     

Наше наслеђе 

-некад и сад 

-трагови прошлости 

-мој завичај и његова прошлост 

- истраживање прошлости у њеним разним појавним формама и 

обележјима живота 

- тумачење одређених трагова прошлости 

- приказивање хронолошког развоја од некада давно до сада 

- активан додир са објектима који чине материјалну компоненту 

традицијске културе 

- користити ширу  литературу и остале изворе информација 

Материјали и њихова употреба 

-промене материјала 

-електрична проводљивост 

-магнетна својствапрошлост 

- испитивање својства и особина материјала 

- континуирано посматрање ради запажања промена 

- самостално трагање ученика за знањима према сопственим 

интересовањима и могућностима 

- извођење експеримената уз описивање и закључивање  

Људска делатност 

-становништво 

-село,град 

-саобраћајнице 

 

- извођење активности које омогићују интеракцију са физичком и 

социјалном средином 

- проблемско структуирање садржаја као подстицај радозналости  

- прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног 

окружења 

- непосредана истраживачка активност ученика и подршка 

наставникa 
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Природа, 

човек, 

друштво 

• Ученик прави разлику 

између природе и 

производа људског рода. 

• Ученик зна ко и шта чини 

живу и неживу природу. 

• Ученик зна заједничке 

карактеристике живих 

бића. 

• Ученик уме да 

класификује жива бића 

према једном од следећих 

критеријума: изгледу, 

начину исхране, кретања и 

размножавања. 

• Ученик препознаје и 

именује делове тела живих 

бића. 

• Ученик разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима, као и животне 

заједнице; и разликује дечја 

права и обавезе. 

• Ученик разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима. 

• Ученик зна основне 

разлике између биљака, 

животиња и људи. 

• Ученик примењује 

вишеструке критеријуме 

класификације живих бића. 

• Ученик зна улогу основних 

делова живих бића. 

• Ученик разуме повезаност 

услова живота и живих бића 

у станишту. 

• Ученик разуме међусобну 

зависност живих бића у 

животној заједници. 

• Ученик разуме повезаност 

живе и неживе природе на 

очигледним примерима. 

• Ученик разуме повезаност 

различитих делова тела живих 

бића. 

• Ученик разуме 

повезаност живе и 

неживе природе на 

мање очигледним 

примерима. 

• Ученик разуме 

функционалну 

повезаност 

различитих делова 

тела живих бића. 

Кретање и 

оријентација 

у простору и 

времену 

• Ученик уме да препозна 

кретање тела у различитим 

појавама. 

• Ученик зна помоћу чега се 

људи оријентишу у 

• Ученик зна да кретање тела 

зависи од силе која на њега 

делује, врсте подлоге о 

облика тела.  

• Ученик уме да чита 

географску карту примењујући 

знања о странама света и 

значењу картографских 

знакова. 

• Ученик зна моделом 

да представи рељеф 

свога места и околине 
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простору: лева и десна 

страна, стране света, 

адреса, карактеристични 

објекти. 

• Ученик уме да одрди 

стране света помоћу Сунца. 

• Ученик зна јединице за 

мерење времена: дан, 

недеља, месец, година, 

деценија и век. 

• Ученик уме да прочита 

тражене информације са 

часовника и календара. 

• Ученик препознаје облике 

рељефа и зна поделу вода. 

• Ученик зна да се светлост 

креће праволинијски. 

• Ученик уме да пронађе 

тражене улице и објекте на 

плану насеља. 

• Ученик уме да пронађе 

основне информације на 

географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, 

облике рељефа и 

површинских вода. 

• Ученик уме да пронађе и 

упише тражене информације 

на ленти времена. 

• Ученик зна и именује све 

облике рељефа и објашњава 

поделу вода и делове реке. 

• Ученик зна воде као сатавни 

део Земљине површине и 

именује оне које су у нашем 

месту и околини. 

Наше 

наслеђе 

• Ученик зна основне 

информације о начину 

живота људи у прошлости. 

• Ученик зна шта су 

историјски извори и именује 

их. 

• Ученик уочава сличности и 

разлике између начина живота 

некад и сад. 

• Ученик примењује 

знања о начину 

живота некада и сада 

Материјали 

и њихова 

употреба 

• Ученик зна основна 

својства материјала. 

• Ученик зна основна 

својства материјала: 

тврдоћа, еластичност, 

густина, растворљивост, 

провидност, 

намагнетисаност. 

• Ученик зна да својства 

материјала одређују 

њихову употребу и 

• Ученик зна сложенија 

својства материјала. 

• Ученик зна да су различита 

својства материјала 

последица њиховог 

различитог састава. 

• Ученик разликује 

материјале који су добри 

проводници топлоте и 

електрицитета од оних који 

то нису. 

• Ученик разликује промене 

материјала при којима настају 

други материјали од оних 

промена материјала при којима 

не настају други материјали. 

• Ученик примењује 

знање о променама 

материјала уз 

објашњење појава у 

свом окружењу. 

• Ученик разуме како 

загревање и хлађење 

материјала утиче на 

појаве у природи 
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препознаје примере у свом 

окружењу. 

• Ученик зна промене 

материјала које настају због 

промене температуре, услед 

механичког утицаја и 

деловања воде и ваздуха. 

• Ученик зна да топлотна и 

електрична проводљивост 

материјала одрђују њихову 

употребу и препознаје 

примере у свом окружењу. 

• Ученик разликује повратне 

и неповратне промене 

материјала. 

Људска 

делатност 

• Ученик зна које људске 

делатности постоје и 

њихову улогу. 

• Ученик зна који су главни 

извори опасности по 

људско здравље и живот 

људи и основне мере 

заштите. 

• Ученик разуме повезаност 

природно-географских 

фактора – рељефа, вода, 

климе – и делатности људи. 

• Ученик разуме заједничке 

карактеристике друштвених 

група и разлике међу њима. 

• Ученик зна да се права и 

обавезе чланова друштвених 

група међусобно допуњују. 

• Ученик зна и 

примењује заједничке 

карактеристике 

друштвених група и 

разлике међу њима. 

• Ученик разуме да се 

права и обавезе 

чланова друштвених 

група међусобно 

допуњују. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Ликовна култура - годишњи фонд часова 72 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Коришћење разног материјала 

за компоновање 

-медијуми и проширени медијуми 

10 - цртање 

- прављење 

- сликање 

-подстиче креативност 

-појашњава 

-демонстрира 

-процењује 

- усмеравање ученика ка креативној 

доради и преобликовању постојећих 

облика 

- развијање маште и индивидуалног 

ликовног  израза 

- развијати моторичке способности 

 

Композиција и покрет у 

композицији 

-линије, боје,облици, 

светло сенка 

16 - посматрање 

- закључивање 

- цртање 

- сликање 

-усмерава 

-помаже у налажењу што 

бољих решења 

-мотивише 

 

- развијање способности за опажање 

облика, величина, светлина, боја, 

положаја у природи 

- развијање смисла за компоновање 

Орнаментика 

-линеарна, 

-површинска 

-тродимензиона- 

лна 

10 - посматрање 

- уочавање 

- цртање 

- сликање 

- вајање 

-преноси информације 

-подстиче креативност 

-усмерава 

-процењује 

 

 

- развијање мишљења и визуелног 

ликовног сензибилитета 

- развијање способности за 

препознавање традиционалне, модерне, 

савремене уметности 

Простор 

 ( повезивање разних облика у 

целину) 

18 - цртање 

- процењивање 

-појашњава 

-демонстрира 

-мотивише 

- развијање способности за опажање 

положаја и облика у простору 
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- колаж - 

сликање 

-усмерава 

-процењује 

- развијање самосталног изражавања 

коришћењем  различитих техника и 

средстава 

- развијање љубави према вредностима 

израженим у делима свих облика 

уметности 

Одабирање случајно добијених 

ликовних односа по личном 

избору ученика 

4 - сликање 

- комбиновање 

-подстиче креативност и 

слободу 

при ликовном 

изражавању 

-врши естетску анализу 

- развој маште у случајно насталим 

ликовним вредностима 

Плакат, билборд, реклама 

-визуелне информације, 

-поруке,препоруке 

6 - уочавање 

- цртање 

- креирање 

- сликање 

-повезује са знањима из 

других предмета 

-описује 

-појашњава 

-процењује 

-увођење ученика у различите 

могућности  комуникација 

- стварање услова за разумевање 

друштвених појава 

Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

-карактеристике животиња, 

-инсеката , 

-професија код људи 

8 - сликање 

- цртање 

- вајање 

повезује са знањима из 

других предмета 

-истиче шта је важно 

-процењује 

- увођење ученика у различите 

могућности комуницирања 

- стварање услова уа развијање свести 

о потреби  чувања природне и 

културне околине 

 

Ликовна култура - садржаји програма Начин остваривања програма 

Коришћење разног материјала за компоновање 

-медијуми и проширени медијуми 

- ученик проналази своју тему на основу вођења разговора, али без 

наметања наставника 

-  слобода започињања неког облика у техникама које се примењују 

у школи 

- доградњу радити у неком другом натеријалу 

- показивање и посматрање репродукција везаних за уметничко и 

етнографско наслеђе 

Композиција и покрет у композицији - објашњење појма композиција и покрет у композицији 
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-линије, боје,облици, 

светло сенка 

- навођење примера физичког кретања у непосредном окружењу( 

лишћа, грана , људи ) 

- користити различите материјале за цртање, сликање, вајање али и 

проширене медије 

- у процесу мотивисања ученика повезати њихова знања и искуства 

из других области  

Орнаментика 

-линеарна, 

-површинска 

-тродимензиона- 

лна 

- препознати орнамент у непосредном окружењу 

- ученици сами израђују орнамент према њима знаном ритму 

- орнаменталне форме радити у свим техникама 

-  показивање и посматрање репродукција везаних за уметничко и 

етнографско наслеђе 

 

Простор 

( повезивање разних облика у целину) 

- критички осврт на све визуелне информације које се нуде путем 

слике 

- користити различите материјале за цртање, сликање, вајање али и 

проширене медије 

 

Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном 

избору ученика 

- ученик врши избор за детаљ који ће изместити из целине сечењем 

или цепањем   

-  ученик проналази своју тему на основу вођења разговора, али без 

наметања наставника 

- подстицати стваралачки рад ученика 

Плакат, билборд, реклама 

-визуелне информације, 

-поруке,препоруке 

- ученици покушавају да комуницирају путем ликовних решења 

- ликовна решења радити у свим предвиђеним техникама 

 

Ликовне поруке као могућност споразумевања 

-карактеристике животиња, 

-инсеката , 

-професија код људи 

- у некој од расположивих техника симболично изразити професију 

или карактеристику неке животиње 

-  показивање и посматрање репродукција везаних за уметничко и 

етнографско наслеђе 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Музичка култура- годишњи фонд часова 36 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике 

певањем и 

свирањем 

-певање песама 

-извођење музичких 

игара 

-свирање 

једноставних песама 

28 - слушање 

- певање 

- илустровање 

- закључивање 

-демонстрира 

-објашњава 

-мотивише 

-усмерава 

- неговање способности извођења музике ( 

певање-свирање  извођење народних и 

уметничких дечјих игара) 

Слушање музике 

-слушање вокално -

инструменталних 

композиција 

-слушање народних 

песама и игара 

 

7 - слушање 

- изражавање 

- закључивање 

- истраживање 

- уочавање 

 

-упућује 

-инсистира на 

пажљивом  

слушању 

-унапред даје 

усмерене задатке 

 

- развијање критичког мишљења 

 ( исказивање   осећања у музици која се 

изводи и слуша ) 

- стицање навике слушања музике,подстицање  

доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

Стварање музике 

-ритмички и звучни 

ефекти 

-креирање покрета 

-смишљање музике 

1 - изражавање 

- истраживање 

- креирање 

-подстиче 

креативност 

-упућује 

-сугерише 

-процењује 

- развијање интересовања, музичке осетљивости   

и креативности 
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Музичка култура - садржаји програма Начин остваривања програма 

Извођење музике певањем и свирањем 

-певање песама 

-извођење музичких игара 

-свирање једноставних песама 

-певање песама по слуху и са нотног текста, игре са певањем 

- усвајање музичког речника у вези са певањем и свирањем 

- читање и писање нота и осталих потребних музичких знакова 

- свирање и певањемодела и наменских песама као звучна 

припрема за поставку музичке писмености 

Слушање музике 

-слушање вокално -инструменталних 

композиција 

-слушање народних песама и игара 

 

- слушање музике написане за децу, кратке и једноставне 

композиције 

- инспирисати ученике да опажају и уочавају све важније елементе 

слушане композиције 

- властита репродукција музичког доживљаја 

- слушање музичке приче и самосталних музичких целина 

Стварање музике 

-ритмички и звучни ефекти 

-креирање покрета 

-смишљање музике 

- смишљање новог текста уз познате бројалице 

-састављање ритмичких целина по одређеном моделу 

- стварање песме са текстом 

- покушај стваралаштва уз примену дечијих инструмената 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Физичко васпитање- годишњи фонд часова 108 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Атлетика 

-техника трчања, 

-скокови  

-бацања 

26 - дискусија 

- ходање 

- трчање 

- вежбање 

- анализирање 

- објашњавање 

- такмичење 

- самосталан и инте- 

  рактиван рад 

(парови,тројке,групе, 

тим) 

-објашњава 

-демонстрира 

-даје упутства 

-инсистира на 

правилности и 

истрајности 

- разликује правилно од неправилног држања тела 

- развијање и усавршавање моторичких 

способности  

- изводи покрет у задатом смеру 

- вешто изводи једноставне форме природног  

кретања 

- вешто изводи једноставне форме природног  

кретања 

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и 

справама 

-прескок, 

вратило,клупа 

ниска 

греда,паралелни 

разбој 

35 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

-демонстрира 

 –објашњава 

-води рачуна о 

могућностима 

ученика 

-прати  

-усмерава 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 

- уочава своје моторичке способности и особине,  

сличности и разлике међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и 

народни плесови 

-окрети,скокови, 

вијача,лопта,плесови 

29 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

-класификација 

-објашњава 

-демонстрира 

-подстиче 

креативност 

-инсистира на 

истрајности 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 

- правилно изводи основне кораке народних 

плесова 

Основи тимских 

игара 

-рукомет 

-кошарка 

-одбојка 

 

14 - вежбање 

- анализирање 

- поређење 

- трчање 

- скакање 

-поставља 

правила 

-ради на 

социјализацији 

-усмерава  

 

- познаје правила тимских игара и придржава их  

се  

- стварање услова за социјално прилагођавање   

ученика на колективан живот и рад 

Здравствено 

васпитање 

4 - разговарају 

- уочавају 

-преноси 

информације 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и 

сопственим способностима 
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-лична хигијена 

-правилна исхрана 

-прва помоћ 

- закључују 

- цртају 

- играју се 

-подстиче и 

усмерава 

ученике  на 

здрав начин 

живота 

- формирају представу о здрављу и факторима  

који доприносе чувању здравља 

- усвајање знања о важности  одржавања личне  

хигијене 

- формирање културе обедовања (здрава исхрана) 

 

Физичко васпитање - садржаји програма Начин остваривања програма 

Атлетика 

-техника трчања, 

-скокови  

-бацања 

- реализација садржаја заснована на јединству наставних, 

ванчасовних и ваншколских организационих облика рада 

- програм се остварује кроз следеће етапе: утврђивање стања, 

одређивање радних задатака за појединце и групе, утврђивање 

средстава и метода, праћење и вредновање ефеката рада 

-организовати трчање на 40 метара, на различите начине 

-поновити вежбе скакања и прескакања 

- извођење скока увис и скока удаљ 

- бацање лоптице у циљ 

Вежбе на тлу и справама 

-прескок, вратило,клупа 

ниска греда,паралелни разбој 

- диференциран приступ усмеравања на програмске садржаје 

- извођење вежби на вратилу, клупи, ниској греди  и  

разбоју 

- кроз вежбе дати основне информације теоријског образовања 

Ритмичке вежбе и народни плесови 

-окрети,скокови, 

вијача,лопта,плесови 

- извођење вежби за обликовање тела 

- бацање и котљање лопте повезати у ритмички састав 

- прескакање вијаче 

- поступно усмеравање ученика на самостално извођење вежби које 

би требало да користе у слободно време 

Основи тимских игара 

-рукомет 

-кошарка 

-одбојка 

 

- вежбе држања лопте у рукомету и кошарци 

- додавање лопте у пару 

- вођење лопте у месту 

- кроз тимске игре усвојити правила рукомета, кошаке и одбојке 
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Здравствено васпитање 

-лична хигијена 

-правилна исхрана 

-прва помоћ 

- кроз вежбе обликовања, атлетику, вежбе на тлу и справама стећи 

потребна теоретска знања 

- развијање личне хигијене, физичке форме, правилне исхране  кроз 

дате активности 

 

 

4. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Грађанско васпитање- годишњи фонд часова 36 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Подстицање групног 

рада,договарање о 

сарадњи са 

вршњацима и 

одраслима 

2 - разговара 

- црта 

- закључује 

- слуша 

- игра се 

-организовање 

групног рада 

-упућује на 

сарадњу 

-закључује 

 

 

- подстицање групног рада,договарања и 

сарадње са вршњацима и одраслима 

- активно учествовање у процесу васпитања 

Уважавање 

различитости и 

особености; 

уочавање и 

превазилажење 

стереотипа везаних 

за пол, узраст, 

9 - слуша 

- разговара 

- црта 

- препознаје своја  

  осећања 

- игра се 

-подстицање 

-усмеравање 

-упућивање на 

међусобно 

уважавање 

 

- подстицање  самосвести,самопоштовања и 

ува-  жавања других 

- развијати самопоштовање и самопоуздање 

- уважавати разлике међу половима 
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изглед, понашање, 

порекло 

Пријатељство и 

моралне дилеме у 

вези са тим; 

развијање појма 

пријатељства и 

моралног 

расуђивања 

 ( крађа, лаж ) 

5 - слуша 

- разговара 

- илуструје 

- користи технике  

  опуштања и вежбе 

  кретања 

- игра асоцијација 

-организује 

-формулише 

проблем 

--закључује 

-повезује 

- оспособљавање ученика да препознају и 

разумеју сопствена осећања и потребе и њихову 

ме-  ђусобну повезаност,да штите и остварују 

своје   потребе на начин који не угрожава друге 

Појединац и 

заједница; правила 

која регулишу 

живот у заједници; 

права и 

одговорности; 

договарање 

9 - слуша 

- разговара 

- закључује 

- препознаје 

- игра се 

-подстиче 

-усмерава 

-мотивише 

-закључује 

- развијање комуникативне 

способности,невербалне и вербалне 

комуникације,вештина ненасилне комуникације 

Заштита од насиља; 

ненасилно 

решавање сукоба  

3 - посматра 

- проверава 

- комуницира 

- разговара 

- игра се 

- имитира 

-усмерава 

-формулише 

проблем 

-закључује 

 

- оспособљавање ученика за примену вештина  

ненасилне комуникације у решавању сукоба и  

вршњачком поседовању 

 

Развијање моралног 

расуђивања 

4 - слуша 

- разговара 

- црта 

- игра се 

- изражава своја ми 

  шљења и искуства 

-подстиче 

креативност 

-усмерава 

-мотивише 

-преноси 

информације 

- развијање креативног изражавања 

- оспособљавање ученика да упознају 

непосредно   друштвено окружење и сопствено 

место у њему  и да активно доприносе развоју 

школе по мери  детета 

Развијање еколошке 

свести; брига о 

3 - слуша 

- разговара 

- црта 

-повезује са 

знањима из других 

предмета 

- оспособљавање ученика да буду способни  да    

активно учествују у остваривању еколошке   

свести, бриге о животињама и биљкама 
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животињама и 

биљкама 

- игра се -појашњава 

-усмерава 

 

Евалуација 

програма 

1 - разговара 

- процењује 

- презентује 

-процењује 

-закључује 

-упознаје 

- развијати способност процењивања и 

критичког  мишљења о свом раду 

- упознати родитеље са резултатима оствареног   

програма 

 

Грађанско васпитање - садржаји програма Начин остваривања програма 

Подстицање групног рада,договарање о сарадњи са 

вршњацима и одраслима 

- омогућити седење у круг тако да сви учесници виде једни друге 

- организовати сусрет родитеља, наставника и ученика 

- јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих 

се треба придржавати 

 

Уважавање различитости и особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло 

- уобличавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и 

ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење готових 

знања, туђих увида 

- размена о односу старије и млађе деце кроз разговор, цртеж и 

игру 

- разматрање стереотипа о мушким и женским играма 

Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим; развијање 

појма пријатељства и моралног расуђивања 

 ( крађа, лаж ) 

- радионице започети причом која је блиска искуству детета, а 

садржи моралну дилему као повод за дискусију 

- размена мишљења о крађи и лажи кроз разговор, цртеж и игру 

- размена о томе шта чини пријатељство 

Појединац и заједница; правила која регулишу живот у 

заједници; права и одговорности; договарање 

- игровни контест који помаже да се опусте и ослободе да пробају 

различите видове изражавања 

- размена мишљења о томе како превазићи сукоб потреба деце и 

одраслих кроз разговор, цртеж и игру 

- ученици се договарају и планирају акције којима побољшавају 

простор у коме бораве 

Заштита од насиља; ненасилно решавање сукоба - размена о санкцијама кршења договора међу децом кроз разговор, 

цртеж и игру 
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- размена о насиљу у школи- ученика према ученицима, и како да 

се заштите од тога 

Развијање моралног расуђивања - размена о моралној дилеми кроз разговор, цртеж и игру 

- размена о одговорности за ненамерно учињену штету 

Развијање еколошке свести; брига о животињама и 

биљкама 

- размена о праву и бризи на живот и међусобној повезаности свих 

живих бића, о одговорности  и бризи за биљни свет 

Евалуација програма - ученици се подстичу да сами процене програм који су прошли  и 

сопствено напредовање 

- презентација рада родитељима 

 

 

ВЕРСАКА НАСТАВА  

 

Годишњи фонд часова 36 

 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Стварање света и човека,врхунац 

Божијег стварања 

9 -слуша 

-посматра 

-прича 

-ситуационо 

комуницира 

-закључује 

-илиструје 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-уочава и исправља 

грешке 

 

шестодневно,стварање света ни из 

чега 

-ученици треба да закључе зашто 

је човек последњи створен 

-уочавање Божије љубави према 

свету и човеку 

Божија брига о свету и 

човеку,смртност људска без 

заједнице са Богом 

13 -слуша 

-посматра 

-прича 

-ситуационо 

комуницира 

-закључује 

-илуструје 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-уочава и исправља 

грешке 

 

-уочавање Божије бриге о свету и 

човеку 

-човек као икона и подобије 

Божије 

-немогућност људског постојања 

ван заједнице са Богом 

-организовање изложбе поводом 

св.Саве 
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Литургија као заједница љубави 

између Бога и људи,Евхаристија-

сједињење твари са 

Богом,православна иконографија 

12 -слуша 

-посматра 

-прича 

-ситуационо 

комуницира 

-закључује 

-илуструје 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-уочава и исправља 

грешке 

 

-ученици треба да схвате важност 

и светост Литургије као заједнице 

Створитеља и створеног 

-Божија творевина као дар нама 

који треба да је чувамо 

-св.Причешће као тајна преко које 

се обожујемо и сједињујемо са 

Творцем 

-иконографија-увиђање основних 

појмова и симболике 

Систематизација 

целокупних,обрађених наставних 

тема 

2 -слуша 

-посматра 

-прича 

-ситуационо 

комуницира 

-закључује 

-илуструје 

-мотивише 

-прати и процењује 

напредовање 

-уочава и исправља 

грешке 

 

-утврђивање и продубљивање 

знања из целокупног градива 

 

Садржаји програма Начини остваривања програма 

Стварање света и човека,врхунац 

Божијег стварања 

- изношење примера кроз приче у којима ће увек бити бића представљена у  међусобном 

односу, тј као делови целине – заједнице; 

- орг    - организовање      дру    дружења             и игар  игара        које ће указ   указивати на зајед заје   

ницу са другим као осн  основу постојања 

- организовање цртачких и других радионица, приказивање икона,фотографија, филмова у 

функ  цији упознавања литургијске заједницe 

Божија брига о свету и 

човеку,смртност људска без 

заједнице са Богом 

Литургија као заједница љубави 

између Бога и људи,Евхаристија-

сједињење твари са 

Богом,православна иконографија 

Систематизација 

целокупних,обрађених наставних 

тема 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Чувари природе - годишњи фонд часова 36 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Животна 

средина 

-утицај човека на 

животну средину 

-правила 

понашања у 

природи 

6 Садржаји програма -повезује са 

знањима из других 

предмета 

-закључује 

-упознаје ученике 

са утврђеним 

правилима 

-повезивање основних елемената животне 

средине  и њихов значај 

-утицај човека на животну средину 

-правила понашања у природи 

Природне појаве 

и промене у 

животној 

средини 

-уочавање 

промена 

-веза између 

живих бића 

5 -посматрање 

-истраживање 

-описивање 

-цртање 

-осмишљава задатке 

за ученике 

-упућује на 

посматрање са 

унапред утврђеним 

задацима 

-природне појаве и  промене у непосредној 

околини 

-уочавање промена на живој природи у 

непосредној околини 

-веза између животиња и биљака,станишта и 

начина живота;ланци исхране. 

Загађивање 

животне средине 

-вода  

-ваздух 

-земљиште 

-бука 

8 -посматрање 

-истраживање 

-оглед 

-упућује ученике на 

посматрање 

-изводи огледе 

-закључује 

 

-загађивање воде(извори,последице и заштита) 

-загађивање ваздуха(извори,последице и заштита) 

-загађивање земљишта 

(извори,последице и заштита) 

-бука(извори,последице и заштита) 

-истраживање промена у непосредној околини 

Заштита 

животне средине 

17 -упознавање -преноси 

информације 

-активно упознавање и заштита животне средине 
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-вода  

-ваздух 

-земљиште 

 

-уређивање животног и 

радног простора 

-сакупљање отпада 

-сарадња 

-инсистира на 

уредности и 

поштовању 

утврђених правила 

од стране ученика 

 

-најчешће угрожене биљке и животиње и њихова 

заштита 

-одговоран однос према животињама 

-чување и уређење животног и радног простора 

-сакупљање и раздвајање отпада 

-правилан однос према себи и животној средини 

 

Чувари природе - садржаји програма Начин остваривања програма 

Животна средина 

-утицај човека на животну средину 

-правила понашања у природи 

- боравком у природи уочити повезивање основих елемената 

животне средине 

- информисање ученика о боравку у природи 

( шта понети, могуће опасности..) 

- истраживања и огледи 

- користити ширу литературу и остале изворе информација 

Природне појаве и промене у животној средини 

-уочавање промена 

-веза између живих бића 

- праћење промена на биљкама и животињама у складу са 

временским приликама 

- извештавање о уоченим променама у животној средини 

- доношење закључака 

- извођење малих еколошких представа 

Загађивање животне средине 

-вода  

-ваздух 

-земљиште 

-бука 

- информисање ученика о загађености планете 

- боравак у природи и уочавање појава које загађују околину 

- истраживање промена у непосредној околини преко огледа 

Заштита животне средине 

-вода  

-ваздух 

-земљиште 

- сарадња са локалном средином, друштвом за заштиту животне 

средине, друштвом за заштиту животиња 

- организовање активности Чувара природе  ван учионице 

- акције сакупљања и раздвајања отпада 
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ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
 

Од играчке до рачунара - годишњи фонд часова 36 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности ученика Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Правимо и 

конструишемо 

-склапање 

-употреба 

-примена 

5 -употребљавају 

-склапају 

-бирају 

-постављају 

-поправљају 

-примењују 

-обезбеђује 

потребан прибор 

-упућује на 

истрајност  

-подстиче 

креативност 

-развијање моторичких способности уз 

коришћење материјала, прибора и алата 

-развијање конструкторских вештина 

-развијање креативности, логичког 

мишљења и способности комбиновања 

Играмо игрице 

-рад са готовим 

програмима за забаву 

 

4 -рад са дискетом и CD-ом 

-покретање, затварање 

програма, прозора 

-учитавање програма 

-организује игре 

-организује 

такмичења 

-подстиче 

креативност 

-усмерава 

развијање умења и вештина за коришћење 

рачунара у игри 

-развијање креативности у раду 

-развијање сарадње и узајамне помоћи 

Компјутерски буквар 

-програми за забаву 

-образовни програми 

3 -покретање програма за 

забаву, рачунање и учење 

-примена рачунара у 

појединим наставним 

предметима 

-обезбеђује готове 

програме за забаву 

и учење 

-даје потребне 

инструкције 

-контролише 

 

 

-развијање способности решавања 

једноставних задатака уз помоћ рачунара 
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Играмо се и цртамо 

-програм за 

цртање(особине и 

примена) 

8 -упознавање и покретање 

једноставног програма за 

цртање и коришћење 

одговарајућих алата 

-упознаје ученике 

са могућностима 

рада у Paintu 

-подстиче 

креативност 

-развијање логичког мишљења, спретности 

и креативности при коришћењу 

једноставног програма за цртање 

Пиши-бриши 

-програм за 

писање(начин 

коришћења и примена) 

7 -покретање програма за 

писање 

-унос текста 

-сређивање, чување, 

снимање и штампање 

текста 

-упознаје ученике 

са могућностима 

рада уWordu 

-инсистира на 

поштовању 

правописних 

правила 

-оспособљавање ученика за унос, 

уређивање, чување, снимање и штампање 

текста 

-развијање смисла за лепо и уредно 

Рачунамо-рад са 

калкулатором 

-основне рачунске 

операције(примена у 

математици) 

5 -покретање програма 

-примена рачунара у 

математици 

-преноси 

информације 

-усмерава 

-практична примена рачунара као 

калкулатора 

Креирамо и стварамо 

-дигитални фотоапарат 

-електронска пошта 

4 -електронска пошта 

-креирање поште 

-слање и примање поште 

-креирање писма, 

честитке,позивнице... 

-упознаје ученике 

са могућностима 

рачунара 

(коришћење 

интернета) 

-подстиче 

креативност 

-развијање креативних и конструктивних 

активности: креирање писма, честитке, 

позивнице... 

 

 

Од играчке до рачунара - садржаји програма Начин остваривања програма 

Правимо и конструишемо 

-склапање 

-употреба 

-примена 

- склапање модела од датих елемената 

- употреба играчака у животној ситуацији 

- игра играчкама 
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Играмо игрице 

-рад са готовим програмима за забаву 

 

- обновити нека знања о рачунару, основним компонентама и 

намени 

- вежбе покретања и затварања програма 

- рад са дискетом, рад са CD-ом 

Компјутерски буквар 

-програми за забаву 

-образовни програми 

- упознавање ученика са правилима, начином и током управљања 

програма за забаву и разоноду 

- програм за забаву и разоноду прилагодити учениковом узрасту 

Играмо се и цртамо 

-програм за цртање(особине и примена 

- вежбе са алатима за цртање  

- цртање елипсе, кривих линија... 

- применити рад на рачунару у ликовном васпитању 

- цртање по задатку или слободном избору 

Пиши-бриши 

-програм за писање(начин коришћења и примена) 

- упознати ученике са основним функцијама тастера 

- уређивање, чување и снимање текста 

Рачунамо-рад са калкулатором 

-основне рачунске операције(примена у математици) 

- примена рада на рачунару у осталим наставним предметима 

Креирамо и стварамо 

-дигитални фотоапарат 

-електронска пошта 

- вежбе у руковању фотоапаратом 

- креирање писма, постера, позивница, календара 

 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 

Народна традиција- годишњи фонд часова 36 

Садржаји програма Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Камен по камен 

палата 

-стари сеоски и 

варошки занати 

 

5 -поређење 

истраживање 

сакупљање 

-обезбеђује потребну 

литературу 

-организује групни рад 

-усмерава 

-закључује 

-упознавање различитих традиционалних заната у 

окружењу 

У чаршији дућан 

до дућана 

-градски и 

сеоски живот 

- заборављени 

занати 

12 -поређење 

практични 

радови 

сакупљање 

бележење 

-преноси информације 

-појашњава 

-усмерава 

-закључује 

-стицање елементарних знања о појединим 

традиционалним занатима 

-упознавање са фолклорним веровањима као 

пратећим формама традиционалних заната 

Одело чини човека 

-стицање 

елементарних знања 

о појединим 

традициона-лним 

занатима 

9 -уочавање 

-сакупљање 

-прављење 

-закључивање 

-усмерава 

-објашњава 

-изводи закључке 

-упознавање карактеристичних обичајно-обредних 

облика понашања везаних за одређене 

традиционалне занате 

Откуд мени ова 

снага 

-упознавање са 

животом и радом 

наших предака 

10 -уочавање 

-цртање 

закључивање 

-упућује 

-подстиче 

-закључује 

 

 

-упознавање типичних традиционалних заната 

урбаних и руралних средина 

-схватање значаја о чувању и неговању 

традиционалних заната 

 

 

 

Народна традиција - садржаји програма Начин остваривања програма 

 

       Камен по камен палата 

- истраживачки рад 

- активно укључивање и стална повратна информација од 

стране породице 
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- пручавање културе која се одржава на традицији, 

усменом преношењу знања и података са колена на 

колено 

        У чаршији дућан до дућана - пручавање културе која се одржава на традицији, 

усменом преношењу знања и података са колена на 

колено 

- коришћење фолклорних текстова који на одговарајући 

начин прате стицање елементарних знања о традицији и 

култури 

       Одело чини човека - пласирање локалних предности и ресурса 

-  практична израда предмета и развијање и неговање 

стваралаштва 

 

       Откуд мени ова снага - активан додир са занатима и њиховим производима који 

чине материјалну компоненту традицијске културе 

- истраживачке активности 

-прикупљање пригодног материјала и стварање етно-

кутка  

 

 

5.  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

5.1.  ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Српски језик - годишњи фонд часова 18 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активности наставника Циљеви и задаци садржаја програма 
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Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

 

 

 

6 

-читање 

текстова 

-слушање 

-рецитовање 

-ради на усавршавању 

технике читања 

-истиче оно што је важно 

-допуњава 

-мотивише 

-подстиче ученике 

 

-увежбавање и усавршавањечитања 

-поступно и систематично оспособљавање ученика за 

логичко схватање  текста 

- развијање потребе за књигом 

Језик 

- граматика 

- правопис 

 

 

6 

-именује и чита 

слова латинице 

- писање по  

  диктату 

 

-инсистира на поштовању 

правописних правила 

 

 

- поступно и систематично упознавање граматике  и 

правописа српског језика 

 

Језичка 

култура 

 

 

 

6 

- посматра 

слике и   склапа 

причу 

- описује на 

основу  онога 

што је 

видео,чуо 

-упућује на богаћење 

речника 

-упућује на правилну 

комуникацију 

-сугерише 

-подстиче 

-исправља 

-описује 

-појашњава 

-указује на пропусте 

 

- развијање смисла и способности за правилно, 

течно,економично и уверљиво, усмено и писмено 

изражавање 

 

Српски језик - садржаји програма Начин остваривања програма 

Књижевност 

- лирика 

- епика 

- драма 

- вежбе усавршања гласног читања 

- вежбе читања у себи 

- вежбе изражајног казивања 

- сопштавање утиска о прочитаном тексту на основу чињеница из 

текста 

Језик -систематса и осмишљења вежбања у говору и писању 
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- граматика 

- правопис 

-вежбање у примени  правописних правила 

- вежбе засноване на анализи реченице, врсти речи и служби речи 

у реченици 

- вежбе правилног изговарања гласова 

Језичка култура -препричавање разноврсних садржаја 

- причање на слободну или задату тему 

- описивање 

- усмена и писмена вежбања ( лексичке, семантичке, синтаксичке 

вежбе) 

 

Енглески језик 

 
 

Редни 

број 

теме 

 

Број 

часова 

Садржај програма Исходи Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном 

раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Активности ученика у 

образовно-васпитном 

раду 

2. 
0+1 2.  Unit 1 -  What’s 

this? 

(Шта је ово?) 

 - именовање и писање 

предмета из учионице 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- фронтални 

- индивидуални 

 

- увежбавају дате речи 

које се односе на 

предмете из учионице 
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4. 0+1 4.  Unit 3 -  This is my 

nose! 

(Ово је мој нос!) 

 - препознавање делова 

лица и тела 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у 

паровима 

 

- израда постера и 

увежбавање речи 

којима се именују 

делови тела 

5. 0+1 6.  Unit 4 -  He’s a 

hero! 

(Он је херој!) 

 - правилно писање и 

изговарање научених 

слова 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- фронтални 

- индивидуални 

 

 

- повезивање слова  m, 

n, p са одговарајућим 

гласовима 

7. 0+1 8.  Unit  6  –  Billy’s 

Teddy! 

(Билијев меда! 

 - слушање и запажање 

описа слике 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

- фронтални 

- индивидуални 

- вежбање описа слике 

која се односи на тему 
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-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- рад у 

паровима 

8. 0+1 10.  Christmas 

(Божић) 

 

 - слушање и певање 

празничких песама 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у 

паровима 

- понављање речи и 

израза које се односе на 

Нову годину и Божић 

10. 0+1 12.  Unit  8  –  Where’s 

grandma? 

(Где је бака?) 

 

 - читају и пишу текстове 

везане ѕа породицу 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

- фронтални 

- индивидуалн 

- групни 

 

- увежбавају именовање 

чланова породице 

помоћу флеш картица 
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примену 

садржаја  

11. 0+1 13.  Unit  9  –  

Lunchtime! 

(Време за ручак!) 

 

 - разумеју кратку причу 

која се односи на тему 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у 

паровима 

 

- читање и објашњење 

кратке приче 

14. 0+1 17.  Unit  11  –  I like 

monkeys! 

(Волим мајмуне!) 

 

 - описују животиње – 

величину и боју 

-презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

-подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање и 

повезивање  

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у 

паровима 

- посматрају слике и 

описују их 

16. 0+1 20.  Unit  13  –  Tidy 

up! 

(Поспреми!) 

 - читање краће приче -презентација 

наставних 

садржаја  

-усмеравање 

активности 

ученика  

- фронтални 

- индивидуални 

- рад у паровим 

- увежбавање изговора 

гласова 
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 -подстицање 

ученика на 

размишљање , 

увиђање 

,повезивање и 

примену 

садржаја  

 

Mатематика - годишњи фонд часова 18 

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика 

Активностнаставника Циљеви и задаци садржаја програма 

Блок бројева до 

1000 

 

 

 

13 

- сабирање и 

одузимање до 

1000 

- множење и 

дељење 

 

-усмерава 

-мотивише 

-објашњава 

-поставља задатке 

водећи рачуна о 

индивидуалним 

могућностима ученика 

 

 

- да савладају читање, писање и упоређивање природних 

бројева до 1000 

- упознају римске цифре и принцип читања и писања 

бројева помоћу њих 

- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000 

упозната својства операција које се користе за 

рационалније ( лакше) рачунање 

Геометријски 

објекти и 

њихови 

међусобни 

односи 

 

 

 

3 

посматрање 

- уочавање 

- именовање 

-упоређивање 

разликовање 

 

-демонстрира 

-појашњава 

-повезује 

-подстиче 

-инсистира на 

прецизности и правилној 

употреби прибора за рад 

- формирају представе о правој и полуправој 

- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао 

- цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, 

правоугаоник, троугао и кружницу 
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Мерење и мере  

2 

 упоређивање 

- мерење 

-упоређује 

-повезује са  

стеченим знањима 

-демонстрира 

 

- упознају мерење масе тела и запремине течности 

- упознају нове јединице за време ( година, век)  

 

 

Математика - садржаји програма Начин остваривања програма 

Блок бројева до 1000 - вежбе читања, писања и упоређивња бројева до1000 

-извођење четири рачунске операције 

- вежбе својства операција за лакше рачунање 

- вежбе писања римских бројева 

 

Геометријски објекти и њихови међусобни односи - организовано посматрање и експеримент 

-цртање правог, оштрог и тупог угла 

- израчунавање  обима правоугаоника и квадрата 

Мерење и мере -мерење предмете из околине 

 - претварања  мерних јединица у мање и веће 

 

 

 

 

 

5.2. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ – СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Слободне активности: 36 часа  

Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности ученика Активностнаставника Циљеви и задаци садржаја програма 
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Друштвене 

активности: 

- Сарадња са 

локалном 

заједницом 

-Предавања из 

области 

здравља 

 

 

 

 

 

 

6 

- сарадња са локалном 

заједницом 

- развијање свести о  

здравом начину живота 

- поштовање разлика и 

уважавање својих и 

туђих     

  потреба 

-организује предавања 

-упућује на литературу 

-ради на јачању 

међусобног уважавања 

и толеранције 

- Сарадња са локалном заједницом 

- Развијање свести о здравом начину живота 

- Поштовање разлика и уважавање својих и туђих     

  потреба 

 

Техничке 

активности: 

- Уређење 

школског про- 

  стора 

- Израда 

честитки пово- 

  дом значајних 

датума 

 

 

 

 

 

9 

- развијање креативност 

стваралачког рада, уре- 

дности, 

прецизностиизграђивање 

личних кри- 

  тичких ставова према 

загађењу животне 

средине 

-подстиче креативност 

 -инсистира на 

уредности и поштовању 

утврђених правила 

 

- Развијање креативности, стваралачког рада, уре- 

  дности, прецизности, изграђивање личних кри- 

  тичких ставова према загађењу животне средине 

Хуманитарне 

активности 

- акције 

поводом Дечје 

  недеље 

- Јесењи крос 

- Помоћ 

болесном 

другу 

- Помоћ 

старим 

особама 

 

4 

- развијање хуманог 

односа 

- поштовање разлика и 

разумевање туђих 

потреба 

 

-развија хуманост 

-организује акције 

скупљања 

прилога 

 

- Развијање хуманог односа 

- Поштовање разлика и разумевање туђих потреба 

 

Спортске 

активности 

 

 

- развијање 

такмичарског духа 

-развија такмичарски 

дух 

- Развијање такмичарског духа 

- Развијање моторике спретности, физичких спо- 



116 

 

Организовање 

спортских  

такмичења 

- одељенска 

међуодељенска 

- међушколска 

9 - развијање моторике 

спретности, физичких 

способности 

-организује игре 

 

  собности 

Културне 

активности 

- учествовање 

у 

активностима 

поводом 

школских 

  празника 

 

 

 

 

8 

- развијање опште 

културе 

- развијање и 

подстицање стваралачке 

активности 

- развијање маште, 

оригиналности,смисла за 

лепо  

-организује 

приредбе 

-подстиче креативност 

-усмерава на културно 

и лепо понашање 

 

 

- Развијање опште културе 

- Развијање и подстицање стваралачке активности 

- Развијање маште, оригиналности,смисла за лепо  

 

Слободне активности - садржаји програма Начин остваривања програма 

Друштвене активности: 

- Сарадња са локалном заједницом 

-Предавања из области здравља 

 

- организовање активности у сарадњи са локалном заједницом 

- организовање предавања из области здравља 

Техничке активности: 

- Уређење школског про- 

  стора 

- Израда честитки пово- 

  дом значајних датума 

- акције уређења школског простора 

- усмеравање на обележавање значајних датума путем израде 

честитки 

Хуманитарне активности 

- акције поводом Дечје 

  недеље 

- Јесењи крос 

- Помоћ болесном другу 

- Помоћ старим особама 

Обележавање Дечије недеље одабраним активностима( приредба, 

цртање, помоћ сиромашним) 

- организовање Јесењег кроса 

- организовање помоћи болесном другу и старијим особама 
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Спортске активности 

Организовање спортских  

такмичења 

- одељенска 

међуодељенска 

- међушколска 

- организовање спортских сусрета 

- - орг - организовање игара.; 

 

Културне активности 

- учествовање у активностима поводом школских 

  празника 

- организовање приредби 

- спортски сусрети 

 

5.3. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Време реализације Садржаји рада 

Септембар 

 

 

 

1. У трећем разреду – упознавање са планом и програмом 

2.  Како да уредимо учионицу 

3. Мој портфолио 

4. Ово сам ја – представљам себе другима 

5. У сусрет Дечијој недељи 

Октобар 6. Планирање активности за школску 2014/2015. 

7. Погледај у себе – сагледавање личних особина 

8. Уговор ученика одељења 

9. Рад у школи – самопроцена 

Новембар 10. Други о мени  

11. Кад порастем бићу . . . 

12. Ово си ти – колико се познајемо 

Децембар 13. Значај очувања природне средине 

14. Како да откријем своје способности 

15. Како да учимо  

16. Весело одељењско дружење – новогодишња журка 

Јануар 17. Свети Сава 

18. Како да учимо – мапе ума 

Фебруар 19. Планирање дневних активности  
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20. Навике и понашања за здрав живот 

21. Упознајмо људе са различитим потребама 

Март 22. Дрога , алкохол и пушење 

23.Радионица: Како разрешити конфликт, у сарадњи са Тимом за заштиту деце ( ученика ) од насиља, 

злостављања и занемаривања у оквиру програма  Школа без насиља 

24. Дан вода- 22. март 

25. Моји кораци на путу до успеха 

26. Пројекат : Рециклирај, не фолирај 

Април 27. Пројекат : Рециклирај, не фолирај 

28. Радионица из Зеленог пакета у сарадњи са Тимом за Заштиту животне средине 

29. Дан планете Земље  

30. Лепа реч и гвоздена врата отвара 

Мај 31. Припремамо се за излет  

32. Лепо понашање : на улици , у школи , породици , позоришту , биосопу ... 

33. Рефлексија 

34. Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

Јун 35. Шта сам планирао , шта сам остварио  

36. Одељењска изложба Портфолија ученика 

 

 

5.4.  ЕКСКУРЗИЈА 

 

ПЛАН ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 

На седници Одељењског већа у августу биће одређена маршрута једнодневне екскурзије. 

Време реализације: мај текуће школске године. 

 


