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СУШТИНА И СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Основно образовање и васпитање се остварује на основу школског програма. Школски програм
доноси школски одбор сваке четврте године. Заснован је на законским одредбама и наставним
плановима и програмима.
Школским програмом се обезбеђује начин остваривања принципа, циљева и стандарда постигнућа,
према потребама ученика, њихових родитеља, локалне заједнице и према могућностима школе.
Школски програм се састоји од општег и посебног дела.
Опште делове школског програма чине: Школски програм за први циклус и Школски програм
за други циклус образовања и васпитања.
Они садрже по циклусима образовања податке о школи и окружењу, структури школског кадра и
ученика, принципе, циљеве, исходе образовања по областима, стандарде постигнућа до краја
циклуса по наставним предметима, облике рада и фонд часова по циклусима (обавезне, изборне и
факултативне предмете, остале облике, садржаје и активности рада у школи, као и модел
сачињавања програма и планова рада за све садржаје.
Општи делови школског програма представљају основу за израду посебних делова школског
програма по разредима, тј. Ошти део школског програма за први циклус представља основу за
први, други, трећи и четврти разред, а Ошти део школског програма за други циклус представља
основу за пети, шести, седми и осми разред основог образовања и васпитања
Посебни делови школског програма садрже:
1) циљеве школског програма
2) назив, врсту, трајање свих програма и језик на коме се остварује програм
3) обавезне и изборне предмете по циклусима и разредима
4) начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа,
начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма,
врсте активности у образовно-васпитном раду
5) факултативне наставне предмете, програмске садржаје и активности којима се остварују
6) начине остваривања и прилагођавања програма
-ученика са посебним способностима
-предмета од значаја за националну мањину

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ОПШТЕГ ДЕЛА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 1.
ЦИКЛУС ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1.1.ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
-Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/09)
-Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања( „Сл.гласник РС-Просветни гласни” бр.10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006 и
2/2008 и 2/2010),
-Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Сл. гласник
РС-Просветни гласник”, бр.1/2005, 15/2006, 2/2008 и 2/2010),
-Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 3/2006, 15/2006 и 2/2008)
1.2. ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1.2.1. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
У току свог постојања школа је прошла кроз значајне трансформације. Назив школе је промењен
више пута. Прва школска зграда- са две учионице, из 1856. године, која се налазила на углу улица
Травничка и Стипе Гргић- носила је назив „Школа у VI кварту“. 1926. године је назив промењен
у „Престолонаследник Петар“, затим у „Светозар Милетић“.
Године 1943 на адреси Карађорђев пут бр.94 предата је школска зграда (са шест учионица,) под
именом „Sömjéki iskola”. 1946. год. назив се мењао у „Школа на Халашком путу“, 1947. год.у
„Школа број V “, а 1961. год. у „ Иво Лола Рибар“.
Данашњи назив „Основна школа Сечењи Иштван“ датира из 2001. год.
Спратни део централне зграде изграђен је 1960 године. Поткровље са 3 учионице и медијатеком је
дограђивано измећу 1997 и 1999. год. 2000. год. куповином суседног плаца проширено је школско

двориште-игралиште, а 2003. год. започети су озбиљни грађевински радови на проширивању
школске зграде.
Из историјата подручних школа важна је 1982. година, кад је на територији месне заједнице
„Пешчара“ изграђена нова школска зграда . „Салаи школа“, изграђена 1898 год,.обновљена је 1988.
године. Нови школски објекат на Келебији изграђен је 1991. године.
1.2.2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Школа је 11.05.2001. год. под измењеним називом „Основна школа Сечењи Иштван“ уписана у
судски регистар у регистрациони уложак бр.5-953.
Школа ради у четири објекта (Централна школа, Шабачка, Салаи школа, Келебијска школа) спада
међу највће школе у окружењу.
Образовно-васпитни рад се одвија у 58 одељења (од чега су 5 комбинована) и 2 одељења
продуженог боравка, на српском и мађарском наставном језику, са око 122 запослена радника (од
чега је у настави 93) и са преко хиљаду (1140-1150) ученика.
Рад од 1-4.разреда одвија се у сва четири школска објекта, са укупно 655 ученика, распоређених у
36 (+5комбинована) одељења, и са 40 наставника.
1.2.3.ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Школа са своја 4 објекта простире се на укупно 5698 м²површине, од чега учионички простор
заузима 4278 м².
Централна школска зграда је удаљена 2 км од центра града Суботице, на путу према пограничном
насељу Келебија . Подручни објекат у Шабачкој улици удаљен је 3,5 км, „Салаи“ школа је удаљена
5 км, док објекат на Келбији 13 км од центра града.
Континуирано се улажу средства у одржавање, реновирање и проширивање корисног школског
простора, као и у обезбеђивање услова за што квалитетнији васпитно-образовни рад.
1. Централна школска зграда се налази на адреси Карађорђев пут бр.94. Тел: 024/525-799
Дограђивана и обнављана је током времена неколико пута, а и дан данас је у изградњи. Заузима
3398 м² површине, од чега су учионице на 2967,75 м².
Грејање зграде је решено на земни гас. У циљу повећања нивоа безбедности деце и имовине у
дворишту и ходницима је постављен видео надзор, а око постојећег спортског терена је
постављена заштитна мрежа.
Образовно-васпитни рад се одвија у 15 кабинета за више разреде и 6 учионица опште намене за
ниже разреде . Школа има библиотеку са читаоницом и медијатеком (59 м² површине), велику
фискултурну салу од 846 м², школску кухињу, простор за продужени боравак, зубну амбуланту,
зборницу, канцеларије за стручну службу, простор за пријем родитеља, канцеларије за управу,
административно особље, као и разне пратеће просторије, двориште са дечјим игралиштем и
фудбалским тереном.

Улични и дворишни део централне зграде

2. Издвојено одељење „Шабачка школа“ налази се у Шабачкој улици бр.7, Тел.: 024-516-127
Грејање зграде је решено на лож уље.
У циљу повећања нивоа безбедности деце и имовине у дворишту и ходницима зграде постављен је
видео надзор.

Зграда се простире на површини од 832 м² од чега је учионички простор 744 м².
Располаже са 7 учионица опште намене, 1 информатичким кабинетом, 2 простора за продужени
боравак, 1 зборницом, чајном кухињом, санитарним чворовима, пространим двориштем са
игралиштем и спортским тереном.

3. Издвојено одељење „Салаи школа“ налази се на адреси Пут Едварда Кардеља бр. 114. Тел: 024-516842
Школа се простире на површини од 336 м² од чега је учионички простор 262 м². Опремљена је кухињом,
зборницом, простором за одељење предшколског узраста, санитарним чворовима, простором за
фискултуру од 36 м², пространим двориштем и игралиштем.

4. Издвојено одељење на Келебији налази се на адреси Вељка Влаховића бр.5.,Тел: 024-789-012
Грејање зграде је решено на лож уље.
Зграда заузима површину од 540 м². Има 3 учионице опште намене, 1 простор за одељење
предшколског узраста, библиотеку, зборницу, кухињу, трпезарију, простор за гардеробу, санитарне

чворове и пространо двориште са тереном.

Издвојени објекат - Келебијска школа

1.2.4.ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА И РАДА ШКОЛЕ
Образовно-васпитни рад се у сва четири објекта одвија у две смене, које се мењају месечно.
У Централној згради наставу у истој смени похађају ученици нижих и виших разреда.
Први циклус образовно-васпитног рада одвија се у Централној згради и у Шабачкој школи у
класичним одељењима, а у Салаи школи и школи на Келебији у класичним одељењима и у
одељењима комбинованим од два разреда (због малог броја ученика једног разреда)
Одељења са српским наставним језиком носе ознаку ../1, ../2, ../3, .../4, ../5, ../кс, док одељења са
мађарским наставним језиком означена су словима ...а, ...б, ...ц, ...д, ..км
Продужени боравак ради сваким радним даном у Централној згради и у Шабачкој школи од 8,0018,00 сати, где деца имају могућност да уче под стручним педагошким надзором, играју се,
организовано проводе своје слободно време, а за поједине ученике је организован и корективни
рад, као и учење српског језика. Боравак похађају деца од 1-4 разреда .
Школска библиотека са читаоницом –која је смештена у централној згради- стоји на располагању
свакодневно ученицима и запосленима у школи од 9.00-15.00 часова.
О санбдевању ученика ужином (и ручком деце из боравка у централној згради), по приступачним
ценама, брину се запослени у школској кухињи.
1.2.5. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Опремљеност школе наставним средствима, техничким средствима, уређајима се обогаћује
континуирано, према могућностима.

У централној згради, као и у подручним школама, уведен је ADSL Интернет.
Наставна средства школе: видeо-бим (пројектори, рачунари, пројекциона платна), рачунари са
опремом (монитори, тастатуре, каблови), штампачи, градоскопи, микроскопи, глобуси, вага,
фотокопир-апарат, CD-плejeри, ТВ апарати, DVD-плејери, Видео рекордер, CD радио и
касетофони, кинопројектори, камере, мобилне табле, фото-апарат, грамофон, магнетофон, музички
стуб, миксета, звучници, појачало, микрофони, сталци за ноте, Клавир, Синтисајзер, хармоника
обична и електрична, цитре (са кутијом), тамбуре, опрема за физичко васпит.(разне лопте, мреже,
канапи)
Библиотека је опремљена књигама класичних и савремених дечјих писаца, научно-популарним
насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, стручном педагошко-психолошком
литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља. Библиотека има 17848 књига,
од чега ученички фонд чини 11557 наслова, а наставнички фонд 6291.
Публикација, часописа је евидентирано 3516, од чега ученички фонд чини 1106-, а наставнички
фонд 2410 наслова. У библиотеци се налази фото-копир апарат за потребе наставе, као и рачунар
са интернет конекцијом.

1.2.6. ШКОЛА И ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ, САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Школа обухвата разуђен терен приградских месних заједница „Дудова шума“, „Пешчара”,
„Зорка“, „Келебија“ и „Нови град“.
На подручју школе живи доста породица у тешким социјалним условима, скромних материјалних
могућности, (са високом стопом незапослености, слабо плаћеним пословима, у лошим стамбеним
условима, великим бројем деце и издржаваних чланова породице), нижим образовним статусом,
што изискује већу пажњу и ангажман како школе тако и стручних институција и организација из
области социјалне заштите, здравствене неге и заштите, хуманитарног рада и културе.
Остварена је добра сарадња са Заводом за заштиту здравља,Здравственим центром, Патронажном
службом, Развојним саветовалишптем, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Културним
центром рома и припадајућим месним заједницама.
Школа има добру сарадњу и са установама културе и образовним установама, стручним
организацијама: Дечјим позориштем, Градском библиотеком, Градским музејем, Учитељским
факултетом, предшколском организацијом „Наша радост”, основним и средњим школама у
Суботици, братским школама у земљи и иностранству (Сарађује са школама „Сечењи Иштван“ из
Мађарске, Словачке, Румуније), културно-уметничким друштвима (ОКУД“Младост”,”Непкер”),
Спортским центром Дудова шума(базени), Еколошким друштвом (Детектив за воду), јавним
предузећима (ЈКП јавно комунално предузеће, Суботицатранс), са Зоолошким вртом- где се
реализује део наставе изборног предмета Чувари природе.
1.2.7.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Сарадња са родитељима заузима значајно место у раду школе и праћењу напредовања ученика.
Она се остварује континуирано,током целе године и то:
- путем индивидуалних разговора са родитељима,
- на одељењским и разредним родитељским састанцима,
- учешћем и гостовањем на приредбама, манифестацијама школе,
- узимањем учешћа у хуманитарним акцијама
- анкетирањем и интервјуисањем родитеља (сасмовредновање рада школе, задовољство
појединим активностима, безбедношћу деце у школи, итд.),

-

-

учешћем у раду Савета родитеља и у школком одбору,
путем заједничког планирања и реализације појединих активности битних за рад, напредовање
и задовољавање потреба и интересовања ученика (позориште, биоскоп, излет, манифестације,
свечаности, приредбе које организује школа),
присуствовањем у наставним активностима кроз дане отворених врата.

1.3. СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ КАДРА КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОГРАМА
Структура наставника, професора и стручних сарадника приказана је по моделу:
име,презиме- предмет који предаје-одељење
*Табеларни приказ структуре наставника у 1. циклусу образовања -Прилог бр.1.

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и руководећег кадра приказано је по
моделу:
Име, презиме наставника- звање- школска спрема-лиценца/стручни испит-, године стажа
Акредитовани
семинари

Број сати,
каталошки број

Остали видови струч.
усавршавања

Организатор,
реализатор струч.
усавршавања

*Табеларни приказ стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, руководећег кадра
ангажованих у 1. циклусу -Прилог бр.2.

1.4. СТРУКТУРА УЧЕНИКА КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОГРАМА
Како би се сврха, циљ, задаци школског програма могли остварити, потребно је имати јасан увид у
структуру ученичких колектива, као и у социјално-економски статус и реалне могућности,
интересовања, потребе ученика.
* Прилог бр. 3.1-Анкетни лист одељењским старешинама „Подаци о одељењу“
Сумарни преглед састава ученика(на основу анкета одељењских старешина) дат је по следећем
моделу:






Састав ученика: број ученика према разредима , одељењима продуженог боравка, број
ужина, број путника, полна структура, национална структура ученика;
Образовна и социјална структура родитеља: школска спрема родитеља, материјални
положај, целовитост породице, број деце у породици;
Опредељења, интересовања ученика: изборна настава, слободне активности ученика,
Постигнућа ученика : успех на крају претходне шк.год., Развојне сметње,

*Прилог бр. 3.2- Подаци о структури ученика

2. ЛИСТА ОБЛИКА РАДА И ФОНДА ЧАСОВА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Образовно-васпитни рад се одвија кроз редовну наставу (обавезне и изборне предмете), допунску и
додатну нставу, наставу у природи, као и кроз обавезне ваннаставне активностии (час одељењског
старешине), слободне и факултативне активности
Преглед фонда часова за све облике рада у првом циклусу образовно-васпитног рада
ОБЛИК
1. РАЗРЕД
Ред. ОБРАЗОВНОброј ВАСПИТНОГ нед.
год.
РАДА

2. РАЗРЕД
нед.

год.

3. РАЗРЕД
нед.

год.

4. РАЗРЕД
нед.

год.

1. Редовна
настава
2. Допунска
настава
3. Додатни рад
4. Настава у
природи

21-24* 756-864* 22-25* 792-900* 22-26* 792-936* 22-26* 792-936*
1

36

1

36

1

36

1

36

-

-

-

-

-

-

1

36

7-10 дана/ год

7-10 дана/год.

7-10 дана/год.

7-10 дана/год.

*Број часова за ученике у одељењима са мађарским наставним језиком

2.1. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И АКТИВНОСТИ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ
Обавезни део школског програма у првом циклусу образовања садржи наставне предмете и
садржаје који су обавезни за све ученике одређеног циклуса и разреда.
Ученици у првом циклусу изучавају 7/8*- 8/9* обавезна наставна предмета, са недељним фондом
од 19-23* часова и годишњим фондом од 684/756* - 720/828* часова.
Ред ОБАВЕЗНИ НАСТ.ПРЕДМЕТИ 1.разред
бр.
Нед.
Год.
1 Српски језик/матерњи језик
5
180
2 Српски језик као нематерњи
2
72
3 Страни језик
2
72
4 Математика
5
180
5 Свет око нас
2
72
6 Природа и друштво
7 Ликовна култура
1
36
8 Музичка култура
1
36
9 Физичко васпитање
3
108

УКУПНО

19-21*

2.разред
Нед.
5
2
2
5
2
2
1
3

3.разред
Год.
180
72
72
180
72
72
36
108

Нед.
5
3
2
5
2
2
1
3

684- 20-22* 720- 20-23*
756*
792*
*Број часова за ученике у одељењима са мађарским наставним језиком

4.разред
Год.
180
108
72
180
72
72
36
108

720828*

Нед.
5
3
2
5
2
2
1
3

20-23*

Год.
180
108
72
180
72
72
36
108

720828*

Изборни део школског програма у првом циклусу обухвата изборне наставне предмете и садржаје
од којих ученици и њихови родитељи обавезно бирају Верску наставу или Грађанско васпитање и
још један изборни предмет са листе понуђене од стране школе. Ученици од 1-4. разреда изучавају
2 изборна предмета, са недељним фондом од 2-3* часа, и годишњим фондом од 72-108** часова.

Обавезни изборни предмети
Изборни предмети
УКУП.ФОНД ИЗБОРНЕ НАСТ

1. разред
2. разред
3.разред
4.разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
1
36
1
36
1
36
1
36
1-2** 36-72** 1-2** 36-72** 1-2** 36-72** 1-2** 34-68**
2-3** 72-108** 2-3** 72-108** 2-3** 72-108** 2-3** 72-108**

**Број часова за ученике који бирају предмет матерњи језик са елементима националне културе
који се изучава са 2 часа недељно.
Од стране школе понуђени изборни предмети у првом циклусу:
-Лепо писање –у 1. разреду, у одљењима са мађарским наставним језиком
-Чувари природе- од 1-4. разреда, у одељењима са српским и мађарским наставним језиком
-Народна традиција- од 1-4. разреда, у одељењима са српским и мађарским наставним језиком
-Матерњи језик са елементима националне културе ( буњевачки, хрватски, ромски језик)- од 1-4.
разреда у одељењима са српским наставним језиком
-Рука у тесту- од 2-4. разреда у одељењима са мађарским и српским наставним језиком
Ред .
бр.
Бр.
1
2
3
4
5
6

ИЗБОРНИ НАСТ.ПРЕДМ.
Верска настава/Грађанско
васп.
Лепо писање
Народна традиција
Чувари природе
Матерњи језик са елементима
националне културе
Рука у тесту
УКУПНО

1. разред
Нед.

1
1
1
1

Год.

36
36
36
36

2. разред

3.разред

4.разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

1
1
1

36
36
36

1
1
1

36
36
36

1
1
1

36
36
36

2
72
2
72
2
1
36
1
2-3** 72-108** 2 – 3 ** 72-108** 2 – 3**

72
36
72-108**

2
72
1
36
2 – 3** 72-108**

** Број часова за ученике који бирају предмет матерњи језик са елементима националне културе
који се изучава са 2 часа недељно.
2.2. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И
АКТИВНОСТИ
Факултативни део школског програма обухвата предмете и активности којима се задовољавају
интереси ученика у складу са потребама деце, родитеља, друштвене средине и могућностима
школе.
Факултативна настава
Понуђен је наставни предмет Мађарски језик као нематерњи за ученике који прате наставу на
српском језику. Мађарски језик ученици изучавају са недељним фондом од 2 и годишњим фондом
од 72 часова.
*Прилог бр.4.1.-Упитници за родитеље о изборним и факултативним предметима
* Прилог бр.4.2.- Подаци о броју ученика по изборним и факултативним предметима

2.3.ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ
1. РАЗРЕД
Ред.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
број ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА нед. год.
1. Час одељењског старешине
1
36
2. Друштвене, техничке,
1-2 36-72

2. РАЗРЕД
нед. год.
1
36
1-2 36-72

3. РАЗРЕД
нед. год.
1
36
1-2 36-72

4. РАЗРЕД
нед. год.
1
36
1-2 36-72

хуманитарне, спортске и културне
активности
3.

Екскурзија

1-2 дана
годишње

1-2 дана
годишње

1-2 дана
годишње

1-2 дана
годишње

2.3.1. ЧОС
Одељењски старешина/учитељ као педагошки руководилац одељења на часу одељењског
старешине доприноси успешнијем психофизичком развоју ученика, бољем социјалном понашању,
помаже групну динамику и формирање ученичког колектива, изграђује комуникацијске вештине,
доприноси болљем организовању слободног времена, ради на здравственом васпитању и
превенцији ученика итд.
На овим часовима се обрађују и садржаји из програма Здравственог васпитања, садржаји који нису
нашли своје место у програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих
организационих форми рада на нивоу школе.
2.3.2. Слободне активности представљају посебан облик васпитно-образовног рада са ученицима
које организује школа изван наставе, у слободном времену ученика
То су активности које ученици слободно бирају, а рад у тим активностима задовољава ученикова
интересовања, обогаћује знања, развија способности, вештине, радне навике, иницијативу,
креативност, стваралаштво и социјалне вештине ученика.
Слободне активности могу бити нарочито значајне за ученике који постижу слабији успех у
настави, а имају превентивну улогу и у спречавању девијантних облика понашања.
Ученици у првом циллусу имају могућност да се укључе у секције везаних из разних области :
- Језици, књижевност и комуникација (Литерарна секција, Драмска секција, Рецитаторска
секција, Луткарство, секција енглеског језика),
- Математика, природне науке: (Мале свезналице, Млади истраживачи, Мали
природњаци/еколози)
- Друштвене науке (Кроз игру до знања, Светска чуда, Забавна играоница)
- Уметности (Мали уметници, Ликовна секција, Ручни рад, Оригами, Чаробне руке, Мали
хор, Мали оркестар)
- физичко и здравствено васпитање (модеран плес, фолклор, фудбал, у здравом телу здрав
дух)
Спортске активности у којима школа узима учешће:
- Крос Црвеног крста „ За срећније детињство“ (током октобра мес.), Kros RTS-a (током маја)
- међушколско и општинско такмичење у фудбалу
- Разна такмичења, смотре, манифестације
Друштвене, хуманитарне, културне активности
У школи је организован динамичан живот, где су укључени сви ученици и запослени .
Дечији савез, мали хор, Оркестар цитри,
Акције и манифестације у којима ученици имају прилике да се додатно ангажују и узму учешће у
току године : приредбе (почетак и крај школске године, Дан школе, пријем првака, дечја недеља,
Божић, Школска слава-Свети Сава, Ускрс-Васкрс, дан мајки, дан школе, опроштај од ученика

осмих разреда), квизови знања и умења, акције уређења школског дворишта, акције прикупљања
секундарних сировина: (пластике, хартије), хуманитарне акције прикупљања школског прибора,
играчака, акције Црвеног крста, Здравственог центра, стручних институција, ТВ и новинских
редакција, учешће у литерарним и ликовним конкурсима...
За ученике се организују посете Зоолошком врту , Дечјем позоришту, биоскопским представама,
изложбама, галеријама, концертима..
2.3.3. Екскурзије
Ученици од 1-4. разреда одлазе на краће, једнодневне екскурзије
(Рокин салаш, Храстовача, Катаи салаш, Палић, Лудош, Кањижа, Мали Иђош, Ковачица, Нови
Сад- Петроварадин-Сремски Карловци)
2.3.4. Активности у продуженом боравку
Продужени боравак подстиче разноврсне видове стваралаштва, пружа услове за заједничку игру,
здраву, ведру забаву и разоноду, спортске активности и испуњава део слободног времена корисним
садржајима. Доприноси остваривању следећих задатака:
-развоју самоиницијативе, неговању спремности, смисла и способности за међусобно
комуницирање у колективу;
-развоју способности за процењивање својих и туђих поступака и резултата рада, неговању
толеранције, изграђивању солидарности, другарства и пријатељства.
-оспособљава ученике за рационално планирање и организацију учења, рада и слободног времена
-развијање уметничких способности и креативног изражавања
-развијање и неговање потребе за здравим начином живота, развијање спортских вештина
-навикавање на уредност, пажњивост, самосталност
С обзиром да велики део деце којој се препоручује боравак има неку од развојних сметњи,
потребан је додатни(и реедукативни) рад са њима за шта овај облик рада пружа адекватне услове,
могућности.
Продужени боравак је за ученике отворен од 8-18 часова сваки радни дан у 2 школска објекта:
Централној школској згради и у Шабачкој улици .
Корисници услуга боравка су претежно ученици нижих разреда. За рад са децом ангажована су по
2 учитеља у сваком објекту.

3. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школским програмом се прописује начин остваривања принципа, циљева образовања
и стандарда постигнућа.
3.1. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ИСХОДИ-КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА
Општи принципи система образовања и васпитања- па самим тим и школског програма је
да обезбеди за сву децу
1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања (по
основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка,
односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и
инвалидитета, као и по другим основама);
2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама
3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету,
посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности,
слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права
4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења
и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за
учење и подиже квалитет постигнућа;
5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, без препрека за промене, настављање
и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;
6) оспособљеност за рад ученика усклађену са савременим захтевима професије за коју се
припремају.
Циљеви образовања и васпитања – као и школског програма-су:
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика, у складу
са узрасним, развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености,
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз
коришћење информационо-комуникационих технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина;
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, доживотно учење;
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
8) оспособљавање за доношење одговарајућих одлука о избору даљег образовања и занимања;
9) развој кључних компетенција потребних у свакодневном животу и стручних компетенција у
складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;

10) усвајање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности,
потребе неговања физичких способности;
11) развој свести о значају заштите и очувања природне и животне средине, еколошке етике и
заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне сарадње са
другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) поштовање људских и грађанских права, права на различитост, неговање основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности,
14) развој личног и националног идентитета, развијање свести о државној припрадности,
поштовање и неговање свог језика, културе, традиције, поштовање српског језика, као и
језика, традиције, културе других, развијање мултикултуралности;
15) поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости.
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања
којим се oбезбеђује да ученици стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети
њиховом развоју и успеху.
Школским програмом су предвиђени сви услови да ученици постижу опште исходе односно буду
оспособљени да:
1) усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
2) науче како да уче и да користе свој ум;
3) идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;
4) прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације
5) раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
6) ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким
средствима;
7) одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
8) покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ
и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.
9) ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом
животу, животу других и животној средини;
10) схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема
разумеју да нису изоловани;
Општи исходи образовања и васпитања по циклусима представљају темељ за утврђивање општих
стандарда постигнућа, на основу којих се доносе и посебни стандарди по разредима, предметима.

Oбразовне области и њихови исходи:
1. Језици, књижевност и комуникација са предметима Матерњи језик и књижевност (српски и
маћарски језик), Српски језик као нематерњи, Страни језици, Матерњи језик са елементима
националне културе, Мађарски језик као језик друштвене средине - доприносе развијању
компетенција у усменој и писменој комуникацији, унапређивању знања о књижевној
традицији и универзалним вредностима вишејезичности, неговању личног израза и

2.

3.

4.

5.

комуникативности, несметаној размени искустава, а доприносе и свеукупном развоју
интелектуалних и креативних способности.
Друштвене науке са предметима Свет око нас, Природа и друштво, Чувари природе, Верска
настава, Грађанско васпитање доприносе разумевању појава и процеса у друштву и
природи и њихове повезаности у простору и времену, развијају знања, вештине, ставове и
вредности неопходних за развој аутономне, хумане, хармоничне и интеркултурално
усмерене личности способне да се сналази у сложеним условима друштва и доприноси
развоју своје заједнице.
Област Природних наука са наставним предметима: Математика, Руке у тесту, секцијама
Млади еколози, Млади истраживачи, Млади математичари...изграђују основе научне
писмености, потпомажу разумевању појава на основу научних знања природних наука,
изграђују математичку културу, омогућују стицање знања о природним ресурима и значају
еколошке равнотеже. Ови предмети подстичу радозналост, систематичност, креативност,
довитљивот, самоувереност, истрајност, истраживачку активност, апстрактно мишљење.
Доприносе развијању знања, многобројних вештина и способности (коришћења бројева и
мерења, конструкције и просторне оријентације-интерпретације, уопштавања, решавања
сложених и практичних проблема итд)
Област уметности са наставним предметима Ликовна култура, Музичка култура, Хор и
оркестар, слободним активностима Сликање, вајање, драмска секција, луткарска секција и
др. доприносе препознавању и коришћењу различитих форми уметничког изражавања и
размени сопствених осећања и идеја у различитим уметничким медијима, стицање
осетљивости за различите уметничке вредности и свести о њима кроз упознавање
уметничке традиције и културе свог и других народа. Ови предмети стварају погодан оквир
за изграђивање, изражавање и комуникацију кроз опажање, имагинацију и стварање, и
доприносе квалитету учења и у другим областима.
Област Физичко и здравствено васпитање са предметима Физичко васпитање, Спортске
активности, активности и садржаји Здравственог васпитања, здравих стилова живота,
спортске манифестације, кросеви, такмичења, сусрети, смотре, излети у природи, као и све
врсте спортских секција доприносе стицању знања, вештина, ставова и вредности
потребних за складан психофизички развој, очување и унапређивање здравља, здрав начин
живота и одговорно понашање које води здрављу, развијању моторичких способности,
умења и навика у складу са узрасним и индивидуалним карактеристикама, оспособљавају за
самостално вежбање у слободном времену, развијају креативност кроз покрет

3.2.ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ У 1. ЦИКЛУСУ ПО ОБРАЗОВНИМ ОБЛАСТИМА, КАО
ОСНОВАМА ОПШТИХ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА
3.2.1.ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
3.2.1.1.МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
3.2.1.2.СТРАНИ ЈЕЗИК
3.2.2.ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
3.2.3.МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ
3.2.4.УМЕТНОСТ
3.2.5.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

3.2.1. ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА

ЦИЉЕВИ

1.

Развијање језичких способности и
оспособљавање ученика да комуницира у
свакодневним ситуацијама из непосредног
окружења

ИСХОДИ
Ученик:
Користи рецептивне језичке вештине (слушање,
читање) у комуникативним ситуацијама у вези
1.
са непосредним окружењем и личним
потребама.
Користи вештине језичке продукције (говорење,
писање) у комуникативним ситуацијама у вези
2.
са непосредним окружењем и личним
потребама.

Активно учествује у интеракцији са
2. Подстицање развоја мишљења и изграђивање 3.
саговорницима из непосредног окружења.
свести о себи и о окружењу
4. Уме да пренесе садржај кратке поруке/текста.
3.
Развијање свести о сопственој култури и
традицији, као и о постојању других култура

4. Богаћење маште и развијање креативности

5. Препознаје основне елементе језичког система.
Чита и разуме текстове из националне и опште
књижевности за децу, разуме њихове основне
6.
поруке и почиње да развија сопствени
читалачки укус.
7.

Прати и користи медијске текстове који
одговарају његовом узрасту.

3.2.1.1.МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Циљ наставе матерњег језика у првом циклусу јесте да ученик користи основне технике читања и
писања на писму (писмима) матерњег језика, као и друге језичке компетенције ради успешног
комуницирања, читања и разумевања различитих врста текстова, проширивања сопствених знања и
размене искустава.
Језичке активности
Исходи:
По завршетку првог циклуса ученик:
Језичка
рецепција

Језичка
продукција

прати и разуме кратке текстове различитих врста (излагања, саопштења,
Слушање - дидактичка упутства, књижевне текстове) на стандардном језику,
прикупљајући информације и богатећи знања и речник
уочава да се у грађењу порука повезују говор и други облици изражавања
(покрет, слика, музика, итд.)
Читање
- течно чита писмо (писма) матерњег језика
- примењује основне вештине и стратегије читања
чита кратке текстове различитих врста, прикупљајући информације, богатећи
знања и речник, развијајући искуство и машту
чита и разуме нелинеарне елементе текста (илустрације, легенде, табеле,
једноставне дијаграме)
- користи садржај књиге да би пронашао тражени део
- уочава делове текста (наслови, поднаслови, име аутора, одељци, пасуси)
користи сликовни речник или речник на крају књиге да би открио значење
непознате речи
Говор

- правилно изговара гласове, речи и изразе, и правилно интонира реченицу

Писање

Интеракција

-

- говори течно, одговарајућим темпом
- користи план да би припремио краће саопштење о познатој теми
- јасно формулише исказе, примерено говорној ситуацији
изражава мисли, идеје, осећања и ставове о разним темама из свог непосредног
окружења, на основу искуства и маште
- напамет говори кратке текстове (рецитује, говори по улогама)
- користи писмо (писма) матерњег језика поштујући правопис
- влада основним вештинама и стратегијама писања
пише краће текстове различитих форми и намена изражавајући мисли, идеје,
- осећања и ставове о разним темама из непосредног окружења, на основу
искуства или маште
толерантно и без устручавања учествује у разговору држећи се теме и користећи
језичка средства примерена узрасту и комуникативној ситуацији
уме да саопшти и образложи свој став о неком спорном питању (нпр. приликом
игре са вршњацима)
уме да обави телефонски разговор
поставља питања и даје одговоре, и у усменом и у писаном облику,
придржавајући се конверзацијских узуса

Медијација

-

Интерпретација/интер акција са текстом
Знања о језику

-

Знања о књижевности

Медијска писменост

користи основне форме писане комуникације, тј. уме да напише: писмо, поруку,
списак, обавештење, оглас, разгледницу, позивницу
формира и преобликује исказе и краће текстове уз помоћ вербалних и
невербалних средстава ради преношења основних значења
издваја кључне речи из кратког текста
даје наслов тексту, слици, стрипу; даје поднаслове деловима текста
користи сопствено знање и искуство, као и друге текстове/ материјале да би
разумео оно што чита
разликује стварно од имагинарног
препознаје и издваја основне идеје у тексту
издваја и описује: заплет, место и време догађаја, след догађаја, главне актере и
њихове особине
препознаје фигуративни језик у књижевном и некњижевном тексту
изражава сопствени утисак/мишљење/став о прочитаном поткрепљујући га
текстом
препознаје гласове/слова, речи и реченице
препознаје и разликује врсте речи (заједничке и властите именице, глаголе,
описне придеве и личне заменице)
разликује обавештајну, упитну и заповедну реченицу
уме да подели реч на слогове (једноставнији случајеви)
разликује основне глаголске облике за исказивање прошлости, садашњости и
будућности
идентификује основне облике променљивих речи (нпр. номинатив именских
речи, одн. инфинитив глагола) како би могао да употребљава речник
разликује речи истог и супротног значења; речи које означавају нешто
умањено/увећано
разликује дословно од пренесеног значења
зна напамет алфабет (алфабете) матерњег језика
поседује активан и пасиван речник који одговара његовом узрасту

- разликује књижевни текст од осталих врста текстова
- разликује основне врсте књижевног изражав. (стих и прозу, песму и причу)
познаје једноставне књижевнојезичке форме (бајка, басна, мит, анегдота,
- шаљива прича, прича о животињама, виц или досетка, пословица, загонетка,
разбрајалица)
познаје и користи различите медије (нпр. новине и часописе, филмове, ТВ- емисије, компакт-дискове, и сл. намењене деци) ради информисања,
образовања, забаве
на елементарном нивоу тумачи значење медијских порука (саопштава шта је
уочио, шта је научио; шта му се допада и зашто, и сл.)
изражава идеје, искуства, ставове и машту кроз групно и самостално
- обликовање једноставних медијских текстова (стрип, новине, плакат,
карикатура, итд.)

3.2.1.2.СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ наставе страног језика као основног предмета у првом циклусу је да оспособи ученика да на страном
језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног
окружења. У исто време, настава треба да:
- подстакне развијање свести о сопст. напредовању ради јачања мотивације за учење јез
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
- стимулише машту, креативност и радозналост;
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.
Језичке активности
Исходи:
По завршетку првог циклуса ученик:
Језичка
Слушање -препознаје гласове у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију
рецепција
разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са
аудио-визуелних записа
разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним
искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.)
препознаје слова, написане речи и реченице и поштује правописне знаке
Читање приликом читања
-разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова
Језичка
Говор
-разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију
продукц.
даје основне информације о себи и свом окружењу уз наставникову помоћ и
самостално
-описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију
Писање -преписује, допуњава и пише речи и краће реченице поштујући правопис
са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са
Интеракција
конкретном ситуацијом
-размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену
-учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)
-препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења
Медијација
На овом узрасту нису предвиђени исходи за ову категорију.
Интерпретација/интер
На овом узрасту нису предвиђени исходи за ову категорију.
акција са текстом
-препознаје основне граматичке елементе
Знања о језику
користи језику у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.
форме учтивости)
-разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активн.
користи разне врсте медијске продукције намењене учењу страних језика на
Медијска писменост елементарном нивоу (штампане медије, аудио/видео запис, CD, итд.)

3.2.2.ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

Ученик ће:

1.

Разумевање појава и
ситуација везаних за
непосредно друштвено и
природно окружење

2. Разумевање и уважавање
сличности и разлика међу
појединцима и групама

3.

4.

Коришћење различитих
социјалних вештина у
непосредном друштвеном
окружењу

Оспособљавање и
сналажење у простору и
времену

познавати основне карактеристике непосредног природног и
друштвеног окружења и њихову повезаност (рељеф, временске
прилике, природна богатства, насеља);
разумети шта је то што повезује појединце у породици, дому,
1.2.
дворишту - згради, школи, насељу и завичају;
1.3. разумети улоге, права и обавезе унутар група којима припада;
разумети значај постојања правила у групи и учествовати у
1.4.
њиховом доношењу;
1.5. примењивати правила понашања у групи.
1.6. Упознати природне и друштвене карактеристике Србије
уважавати разлике међу појединцима по изгледу, узрасту,
2.1.
интересовањима, полу, боји коже (раси), језику, вери;
препознавати и поштовати традицију друштвених група у
2.2.
непосредном окружењу;
умети да опише занимања људи у свом окружењу и послове које
2.3.
обављају;
бити упознат са дечјим правима и начинима њиховог
2.4.
остваривања.
3.1. разумети своја осећања и потребе и осећања и потребе других;
примењивати правила пристојног понашања у комуникацији са
3.2.
вршњацима и одраслима;
сарађивати у групи и учествовати у решавању заједничких
3.3.
задатака и проблема;
3.4. бити способан да у одељењу изрази своје мишљење;
3.5. бити способан да јавно иступа у одељењу, разреду, школи, итд;
3.6. помагати и прихватати помоћ вршњака и одраслих;
поштовати и примењивати саобраћајна правила, сигнализацију
(правила кретања улицом и отвореним друмом, правила
3.7.
прелажења преко улице: семафор и пешачки прелаз) и
користити превозна средства.
4.1. именовати и одредити главне стране света према Сунцу;
умети да прикаже сликом и моделом објекте из природе и
4.2. препозна их на географској карти (боје за рељеф, воде, границе,
ознака за насеље);
бити способан да се сналази у току дана, седмице, месеца и
4.3.
године и именовати деценију;
временски организовати своје активности, самостално и уз
4.4.
помоћ одраслих;
разумети социјалну потребу за мерењем времена
4.5.
(организовање рада и слободног времена);
знати да опише различите активности људи у различитим
4.6.
годишњим добима.
разумети и примењивати временске одреднице - датум, година
4.7.
и деценија;
4.8. познавати век и миленијум;
4.9. познавати календарско рачунање времена (деценија);
именовати, историјске изворе (писане, материјалне и усмена
4.10.
предања);
1.1.

4.11. познаје географску карту
Оспособљавање за
користити изворе информисања као што су: слике, фотографије,
5. самостално учење и
5.1. књиге, часописи, ТВ, радио, ЦД, интернет и информације од
долажење до информација
особа из непосредног окружења;
препознати сопствене тешкоће у учењу и тражити помоћ од
5.2.
учитеља, вршњака, родитеља - старатеља;
5.3. постављати питања и тражити одговоре;
изводити једноставна истраживања (лична прошлост, прошлост
родитеља - старатеља, прошлост и садашњост простора у коме
5.4.
живи и учи, сезонске промене - годишња доба у месту у коме
живи);
5.5. изабрати начин на који ће учити и користити слободно време.
6. Развијање одговорног
6.1. остварити своје потребе на начин који не угрожава друге;
односа према себи и
6.2. извршавати своје обавезе у школи и породици;
окружењу
препознавати начине на које човек утиче на своје окружење
(изградња насеља, путева, брана, мостова, утицај на вегетацију,
6.3.
итд.) и окружење на њега (утицај временских прилика, квалитета
ваздуха, воде, хране);
6.4. знати да чува и уређује простор у ком живи и учи;
6.5. развијати одговоран однос према културном наслеђу.
6.6. знати да постоје дечја права
бити у стању да се стара о животињама тако што ће их хранити,
6.7.
чувати и неће их повређивати;
учествовати у акцијама очувања, унапређивања и заштити
животне средине (неговање биљака, учествовање у акцијама
6.8. пошумљавања, сакупљања секундарних сировина, чишћења
околине и рационално коришћење воде и електричне енергије,
итд.)

3.2.3.МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ
ЦИЉЕВИ
1. Развијање основних
појмова математике и
природних наука и
њихово повезивање

ИСХОДИ
Ученик ће:
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

знати јединице за дужину (милиметар, центиметар, дециметар,
метар, километар) и време (секунд, минут, сат, дан, седмица, месец,
година, деценија, век, миленијум);
разликовати и именовати једноставне геометријске фигуре и њихове
елементе (тачка, дуж, квадрат, правоугаоник, троугао, круг, права,
полуправа, линија и угао) и умети да их нацрта; умети да се служи
прибором за цртање;
препознати осно симетричне фигуре и подударност у свакодневним
ситуацијама;
разликовати и именовати једноставна геометријска тела (лопта,
коцка, квадар, пирамида, ваљак, купа), правити моделе (на пример,
од пластелина) и разликовати и именовати њихове елементе;
именовати биљке и животиње из своје околине и њихове главне

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1.
2. Развијање способности 2.2.
уочавања основних
2.3.
својстава објеката, појава
и процеса у окружењу и
2.4.
уочавање њихове
повезаности
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.1.
3. Развијање основних
знања о количини и броју 3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4. Развијање основних
елемената логичког
мишљења

4.1.

одлике;
знати појмове везане за оријентацију у простору и времену;
знати својства воде, ваздуха и земљишта и њихов значај за живи
свет и људске делатности;
знати основне карактеристике гасова, течности и чврстих тела;
користити научни речник, примерен узрасту, за описивање особина и
понашање живих бића, материјала, појава и процеса.
знати да сва жива бића опстају зато што остављају потомство;
груписати жива бића на основу њихових разлика и сличности;
уочавати разлике између живе и неживе природе и производа
људског рада;
препознавати и именовати различите материјале (метал, пластика,
дрво, папир, стена) и уочити њихова специфична својства;
груписати материјале и објекте на основу њихових својстава
(механичких, топлотних, магнетних, електричних);
уочити како својства материјала одређују њихову употребу;
уочити како се материјали и објекти могу мењати под топлотним и
механичким утицајима;
препознавати да су неке промене повратне (кондензовање,
испаравање, еластичност), а неке неповратне (сагоревање, рђање);
препознавати различите облике кретања, њихове основне
карактеристике и уочавати узроке неких облика кретања;
разумети да механичко дејство може променити облик предмета,
његов положај и брзину;
уочавати када и како тела падају, клизају се и котрљају наниже;
увиђати везу између облика живих бића, њиховог начина живота и
станишта.
читати, писати и упоређивати бројеве од 0 до 1000;
приказивати бројеве помоћу тачака на правој и употребљавати знаке
једнакости и неједнакости;
читати и писати римске бројеве;
знати да сабира и одузима до 1000;
знати да множи и дели са остатком до 1000 (троцифрени број дели
једноцифреним или са десет);
знати особине рачунских операција, приоритет операција и употребу
заграда;
умети да сликовито прикаже, упореди и запише разломак као део
целине, и да израчуна један њен део;
разумети појам цене и на примерима манипулације са новцем покаже
стечена аритметичка знања;
поредити, процењивати и мерити дужине у окружењу; поредити и
процењивати бројност објеката;
знати јединице за дужину и време и да рачуна са њима (пореди,
сабира и одузима);
знати да измери и израчуна дужину изломљене линије и обим
правоугаоника и троугла.
уочавати узрочно-последичне везе у окружењу и у изведеним
огледима (на пример, да ли пређени пут зависи од облика предмета
и јачине деловања, када ће се материјал брже растворити...);

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
5.1.
5. Развијање
радозналости и
способности за активно
упознавање и чување
животног окружења

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6. Упознавање осн.
6.1.
информатичких и комуни 6.2.
кацијских средстава и
6.3.
њихова употреба
7. Развијање толеранције 7.1.
самосталности и способ
ности за рад у групи
7.2.

решавати једноставне проблем-ситуације у математици и природним
наукама;
решавати једноставне логичко-комбиторне проблеме који се односе
на пребројавање објеката, откривање правилности у низовима
бројева или објеката, решавање једноставних ребуса и сл;
разумети и знати да решава текстуалне задатке који се своде на
основне рачунске радње и при томе умети да користи слова за запис
непознатог броја;
правилно користити речи "увек",
"никад","некад","неки","сваки","и","или", "не"
стећи навике одговорног односа према живим бићима;
посматрати и истраживати промене у окружењу кроз једноставне
огледе и исказивати своја запажања (на пример, како облик тела и
средина утичу на кретање);
уочавати и описивати појаве, промене и процесе у природи,
формулисати питања, слободно исказивати своја предвиђања,
интересовања и давати предлоге;
предлагати и организовати сопствене активности;
испитивати и описивати појаве и промене својстава неких материјала
из свакодневног живота;
умети да измери време, дужину и температуру.
познавати основна правила у саобраћају и придржавати их се;
користити рачунар за учење кроз игру;
познавати основна комуникациона средства (нпр. телефон);
самостално исказивати своје идеје и у тиму размењивати знања и
искуст.;
уважавати различитост међу људима у физичком, менталном,
емотивном и другом смислу.

3.2.4.УМЕТНОСТ

ОСНОВНА
ЗНАЊА

- Разликује основне елементе израза у визуелним уметностима,
музици, драми и покрету (фолклорна, класична, савремена...)
- Користи једноставну терминологију у визуелним уметностима,
музици, драми и покрету
- Препозна уметничка својства у објектима и појавама у свету који
га окружује
- Наведе места на којима може да научи нешто о уметности
- Препозна ко су ствараоци у окружењу
- Безбедно и примерено користи алатке и материјале за уметничке
активности
- Препознаје да су и савремени медији (фотографија, видео, стрип,
рекламна порука...) средство израза у уметностима

СТВАРАЛАЧКЕ
И ИЗВОЂАЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

- Саопшти једну исту идеју или садржај кроз различите уметничке
медије, самостално и у групи
- Користи различите материјале и средства у стварању и извођењу
у визуелним уметностима, музици, драми и покрету
- Изабере једноставне елементе израза у визуелним уметностима,
музици, драми и покрету да би изразио себе и разменио своја
осећања и искуства са другима
- Адекватно учествује у уметничким активностима у школи
- Искаже мишљење о својим и радовима друге деце
- Опише разлике које је препознао у уметничким радовима из
различитих земаља и култура
- Наведе примере порука које је препознао у комерцијалним и
другим видовима уметничког израза

КРИТИЧКО
МИШЉЕЊЕ

3.2.5.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОПШТИ
ЦИЉЕВИ

ОПШТИ ИСХОДИ

1.

Формирати позитиван
став према физичкој
активности као основи
за бављење физичком
активношћу током
целог живота

На крају првог циклуса ученик:

позитивно доживљава и вреднује наставу физичког и
здравственог васпитања
- бави се физичком активношћу у слободно време (у
школи или ван школе, самостално или организовано)

2.
ОЧУВАЊЕ И
УНАПРЕЂИВА
ЊЕ ЗДРАВЉА

Поседовати и
примењивати знања,
навике и животне
вештине значајне за
очување и
унапређивање
здравља поседује
знања о значају
здравља

- Познаје зна основне принципе здравог начина живота
- поседује знања о значају физичке активности за
очување и унапређивање здравља
- поседује знања о значају природних фактора (ваздух,
сунце, вода) и физичке активности у природи
- породично користи здравствене услуге
има усклађен дневни ритам одмора, спавања, учења и
игре, примерен узрасту, уз асистенцију одраслих
- избегава ситуације у којима може да се повреди и уме
да тражи помоћ
- познаје принципе правилне и редовне исхране, има
изграђену културу обедовања
- има развијене основне навике личне и колективне
хигијене

- познаје родне (полне) карактеристике, уважава
супротан пол
- зна да су психоактивне супстанце штетне
- тражиће помоћ уколико је злостављано (физички,
емоционално или сексуално) и(или) занемарено, или
зна за такав случај
3.

Унапредити држање
тела

-

разликује правилно од неправилног држања тела

- разуме значај правилног држања тела за здравље
- унапређује држање тела

1.

Умети да се
оријентише у
простору (у односу на
себе, друге особе и
предмете) и времену

2.

Унапредити моторичке
способности

РАЗВИЈАЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТ
И, УМЕЊА И
НАВИКА У
3.
СКЛАДУ СА
УЗРАСНИМ И
ИНДИВИДУАЛ
НИМ
КАРАКТЕРИСТ
ИКАМА

ОСПОСОБЉА
1.
ВАЊЕ ЗА
САМОСТАЛНО
ВЕЖБАЊЕ У

Поседовати
разноврсна моторичка
умења и навике

-

уме да лоцира положај предмета или других особа у
односу на себе
уме да лоцира међусобни положај предмета и/или
других особа
препознаје просторна и временска обележја вежбе
(положај, правац, смер, путања, темпо, брзина)
- унапређује моторичке способности брзину,
координацију, снагу, гипкост, издржљивост, равнотежу
и прецизност)
- влада базичним умењима из атлетике (основе технике
ходања, трчања и старта, скока удаљ)
је способан да преплива 25 м изабраном техником
- вешто изводи разноврсне форме природних облика
кретања (ходање, скакање, трчање...)
- повезује природне облике кретања (нпр. трчање +
скакање...)
- примењује природне облике кретања и њихове
комбинације у играма и полигонима
- правилно изводи једноставније вежбе обликовања, са
и без реквизита
- правилно изводи једноставне плесне кораке (народни,
друштвени, модерни плес)
- влада изабраним умењима из гимнастике и спортских
игара
- поседује и друга моторичка искуства у зависности од
личних интересовања и могућности средине (нпр.
пливање, вожња бицикла, смучање, санкање, клизање,
пешачење у природи итд.)

Познавати основну
терминологију
физичке активности

-

познаје термине за означавање основних положаја,
ставова, покрета и кретања

СЛОБОДНО
ВРЕМЕ

- зна улогу делова тела приликом вежбања, поседује
знања о намени и значају појединих вежби обликовања

2.

Поседовати знања у
вези са
функционисањем
организма и појединих
органских система
током вежбања и у
опоравку (у складу са
стеченим знањима из
других образовних
области)

-

3.

Поседовати знања у
вези са
карактеристикама
појединих видова
физичке активности

-

4.

Бити способан да
самостално прати
реакције организма на
физички напор

-

5.

Познавати и
примењивати мере
безбедности
приликом вежбања

-

6.

Бити способан да
самостално
упражњава физичку
активност у слободно
време

1.

Прихватити и поштовати различитост других - прихвата оне који се од њега
особа (пол, раса, вера, физички изглед и др.) разликују

2.
ПРОМОВИСА
ЊЕ
ПОЗИТИВНИХ
СОЦИЈАЛНИХ
ИНТЕРАКЦИЈА

Бити способан да
успоставља
сарадничке односе и
да учествује у
тимском раду

разуме значај загревања (увођења у рад) и смиривања
- организма приликом вежбања

поседује знања о кључним елементима природних
облика кретања (шта је важно код правилног ходања,
трчања...)
препознаје основне врсте вежби обликовања (вежбе
јачања, вежбе истезања, вежбе лабављења)

препознаје физиолошке знаке умереног оптерећења и
замора (нпр. бржи рад срца, знојење, несвестица итд.)
и уме да тражи помоћ ако се лоше осећа

познаје основна начела безбедности у сали, на
игралишту и базену

самостално примењује научене моделе физичке
активности (игре, јутарња гимнастика)

- опходи се са пажњом према вршњацима и показује
спремност да им помогне
- игра се и вежба у групи успостављајући сарадничке
односе
учествује у тимском раду

3.

Научити да поштује
постављена правила и
поседовати спортску
културу (фер-плеј,
култура навијања)

- поштује постављена правила уз подстицање и надзор
учитеља
- позитивно вреднује успешне потезе и уложени труд
свих учесника у игри
- препознаје неспортско понашање (груба игра, кршење

правила, непристојно понашање...)

1.

РАЗВИЈАЊЕ
ПОЗИТИВНЕ
СЛИКЕ О СЕБИ
2.

РАЗВИЈАЊЕ
КРЕАТИВНОСТ
1.
И КРОЗ
ПОКРЕТ

Развијање
самопоштовања и
самопуздања кроз
савладавање све
сложенијих кретних
задатака

- упознаје и прихвата своје способности, особине и
ограничења од значаја за учешће у физичкој
активности
поседује позитивно искуство успешности савладавања
све сложенијих кретних задатака

Развијање
самопоштовања кроз
здравствено
васпитање

- упознаје и прихвата себе
упознаје своје способности

Бити способан да кроз
покрет изрази своје
емоције, искуства,
осећај за лепо и
креативност

- покретом изражава своје емоције и искуства, покрет
усклађује са музиком
- пантомимом и покретом приказује различите животне
ситуације

4.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ОШ„СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
4.1. Модел сачињавања школског програма
Школски програм ОШ „Сечењи Иштван“ за 1. циклус образовања сачињен је за сваки разред по
предметном приступу тј.наведени су програми свих облика рада по предмету.
Модел сачињавања програма:
Насловна страна садржи: назив програма, облик образовно-васпитног рада, разред где се програм
остварује, недељни и годишњи фонд часова, трајање програма, литература-уджбеници, наставници
који реализују шрограм
Елементе програма чине: исходи, теме, садржаји програма, оквирни број часова по темамаактивности наставника и ученика
ИСХОДИ

ТЕМЕ

(ученици ће се оспособити да: )

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(листа садржаја по темама)

Бр. часова oквирнo

АКТИВНОСТИ

4.2.Начин и модел сачињавања планова образ.васпитног рада
4.2.1.Глобални планови рада наставника
Глобални планови рада наставника се доносе сваке школске године до 1. септембра и чине
саставни део Годишњег плана рада школе- као и Школског програма.
Сачињавају се на нивоу стручних већа.

остале
типове
часова
más óratipusra

ellenőrzésésre

проверу

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
TANÍTÁSI TÉMÁK

Предвиђен бр. часова за:
Előlátott óraszám
обраду
feldolgozásra

Број часова по теми
Témánkénti óraszám

Ред. број наст. теме
A ttéma sorszáma

Модел глобалних планова рада наставника
Циљеви и задаци предмета у ......разреду

Иновације у
настави
Inovációk
Напомене,
корекције
Megjegyzések,
korrekció

(feltüntetni a tantárgyon belüli-, és más
tantárgyakkal való korelációt is)

Наставне
методе
Tanítási
módszerek

Tanítási egységek

Облик рада
Munkaforma

(навести и корелацију: везе унутар предмета
и са другим предметима)

Тип часа
Óratipus

Ред. bр.
наставне теме
Ред.бр.
/A tanítási téma
наставне
sorszáma
јединице-часа /
A tanítási
egység-óra
sorszma

Наставне јединице

Наст. средства,
место рада
Taneszközök,
kivitelezés helye

4.2.2.Оперативни планови рада наставника
Опративне планове рада сачињава сваки наставник крајем текућег месеца за наредни месец уз
процену остварености циљева учења у претходном месецу.

4.2.3.Планови осталих облика образовно-васпитног рада
Модел планова допунске, додатне наставе, ЧОС, припремне наставе.
Планови се сачињавају сваке школске године до 1. септемба и чине саставни део Годишњег плана
рада школе- као и Школског програма
Месец Ред.број
Hónap садржаја
Sorszám

САДРЖАЈ РАДА
A MUNKA TARTALMA

Број
Напомена
часова
Megjegyzés
Óraszám

5. ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
-Евалуација остваривања школског програма ће се вршити континуирано од стране Стручног
актива за развој школског програма, руководства, стручне службе, Актива за школско развојно
планирање, Тима за самовредновање, председника и чланова стручних већа, кроз:
-Праћење и вредновање реализације програма рада (остварење редовне, допунске, додатне наставе,
припремне наставе, слободних активности, ЧОС,квалитет и релевантност уџбеника)-евалуација на
нивоу стручних већа ће чинити део Годишњег извештаја о раду школе,
-Праћење планирања и припремања, као и остваривања свих облика обр.васп.рада(примена
савремених метода, средстава, техника рада, прописаних циљева , исхода, стандарда) у планирању
и реализацији образовно-васпитног рада
-Праћење стручног усавршавања запослених и примена стечених знања у пракси (евиденција о
завршеним семинарима,огледни часови и др.видови хоризонталног учења, рад са приправницима
и др.)
-Праћење и вредновање рада и напредовања ученика (праћење успеха, напредовања, владања и
односа према дужностима, интересовања, слободних активности, )
-Праћење услова рада у школи- простор, опремљеност, организација живота и рада, струкутра
наставног кадра, структура родитеља ученика
-могућности и потребе родитеља, сарадња
-Потребе и могућности друштвене средине, степен укључености школе у живот околине, сарадња
са стручним инстиуцијама, друштвено-културним организацијама, установама
Инструменти праћења остваривања школског програма:
извештаји, упитници, тестови, статистички показатељи, припреме наставника, радови ученика.
Прилог бр.5 Евиденциона листа стручних већа за сачињавање извештаја о реализацији школског
програма
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СУШТИНА И СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Основно образовање и васпитање се остварује на основу школског програма. Школски програм
доноси школски одбор сваке четврте године. Заснован је на законским одредбама и наставним
плановима и програмима.
Школским програмом се обезбеђује начин остваривања принципа, циљева и стандарда постигнућа,
према потребама ученика, њихових родитеља, локалне заједнице и према могућностима школе.
Школски програм се састоји од општег и посебног дела.
Опште делове школског програма чине: Школски програм за први циклус и Школски програм
за други циклус образовања и васпитања.
Они садрже по циклусима образовања податке о школи и окружењу, структури школског кадра и
ученика, принципе, циљеве, исходе образовања по областима, стандарде постигнућа до краја
циклуса по наставним предметима, облике рада и фонд часова по циклусима (обавезне, изборне и
факултативне предмете, остале облике, садржаје и активности рада у школи, као и модел
сачињавања програма и планова рада за све садржаје.
Општи делови школског програма представљају основу за израду посебних делова школског
програма по разредима, тј. Ошти део школског програма за први циклус представља основу за
први, други, трећи и четврти разред, а Ошти део школског програма за други циклус представља
основу за пети, шести, седми и осми разред основог образовања и васпитања
Посебни делови школског програма садрже:
1) циљеве школског програма
2) назив, врсту, трајање свих програма и језик на коме се остварује програм
3) обавезне и изборне предмете по циклусима и разредима
4) начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа,
начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма,

врсте активности у образовно-васпитном раду
5) факултативне наставне предмете, програмске садржаје и активности којима се остварују
6) начине остваривања и прилагођавања програма
-ученика са посебним способностима
-предмета од значаја за националну мањину

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Основно образовање и васпитање се остварује на основу школског програма. Школски програм
доноси школски одбор сваке четврте године. Заснован је на законским одредбама и наставним
плановима и програмима.
Школским програмом се обезбеђује начин остваривања принципа, циљева и стандарда постигнућа,
начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, врсте активности,
а према потребама ученика, њихових родитеља, локалне заједнице и према могућностима школе.

1.1.ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА
-Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/09)
-Правилник о општим основама школског програма („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“
бр.5/2004)
-Павилник о општим стандардима постигнућа-Образовни стандарди за крај обавезног образовања
„Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2010.
-Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном
програму за пети разред основног образовања и васпитања („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“,
бр.6/2007, 2/2010),
-Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС-Просветни гласник“, бр.5/2008)
-Правилник о наст.програму за 7.разред („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр.6/2009)
-Правилник о наст.програму за 8.разред („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр.2/2010)

-Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за седми разред основне
школе( „Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр.7/2008)
-Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за 8. разред основне школе
( „Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр.7/2008)
1.2. ШКОЛА И ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОГРАМА
1.2.1. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
У току свог постојања школа је прошла кроз значајне трансформације. Назив школе је промењен
више пута. Прва школска зграда- са две учионице, из 1856. године, која се налазила на углу улица
Травничка и Стипе Гргић- носила је назив „Школа у VI кварту“. 1926. године је назив промењен
у „Престолонаследник Петар“, затим у „Светозар Милетић“.
Године 1943 на адреси Карађорђев пут бр.94 предата је школска зграда (са шест учионица,) под
именом „Sömjéki iskola”. 1946. год. назив се мењао у „Школа на Халашком путу“, 1947. год.у
„Школа број V “, а 1961. год. у „ Иво Лола Рибар“.
Данашњи назив „Основна школа Сечењи Иштван“ датира из 2001. год.
Спратни део централне зграде изграђен је 1960 године. Поткровље са 3 учионице и медијатеком је
дограђивано измећу 1997 и 1999. год. 2000. год. куповином суседног плаца проширено је школско
двориште-игралиште, а 2003. год. започети су озбиљни грађевински радови на проширивању
школске зграде.

1.2.2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Школа је 11.05.2001. год. под измењеним називом „Основна школа Сечењи Иштван“ уписана у
судски регистар у регистрациони уложак бр.5-953. Адреса : Карађорђев пут бр.94.
Тел: 024/525-799
Школа ради у четири објекта, 53 (±3) одељења и 2 одељења продуженог боравка, на српском и
мађарском наставном језику, са око 108 запослених.
Образовно васпитни рад од 5-8. разреда се одвија искључиво у централној школској згради са
укупно 20 одељења.

1.2.3.ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Школа са своја 4 објекта (Централна школа , Шабачка, Салаи школа, Келебија), заузима укупно
5106 м²површине.
1. Централна зграда, која је дограђивана и обнављана током времена неколико пута, и која је и дан
данас у изградњи, заузима 3398 м² површине. Има 14 кабинета (за информатику, ликовно васп.,
техничко образовање, биологију, хемију, историју, географију, музучко в., српски језик, мађарски
језик, енглески ј., немачки ј., српски као нематерњи ј., математику) , 5 учионица опште намене за
ниже разреде (на површини од 2040 м²), библиотеку са читаоницом и медијатеку (59 м² површине),
велику фискултурну салу од 837 м², школску кухињу и трпезарију, простор за продужени боравак,
зубну амбуланту, зборницу, канцеларије за стручну службу, простор за пријем родитеља,
канцеларије за управу, административно особље, као и разне пратеће просторије (за помоћно
особље, радионица, котларница, простор за портира), санитарне чворове, двориште са дечјим
игралиштем и фудбалским тереном.

1.2.4.ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОТА
И РАДА ШКОЛЕ
Централна школа је лоцирана на 2
км удаљености од центра Суботице,
на путу према пограничном насељу Келебија .
Образовно-васпитни рад се одвија у две смене, које се мењају месечно.
У Централној згради наставу у једној смени похађају ученици од 1-4. разреда, ученици 5-ог и
ученици 7-ог разреда, а у супротној смени ученици 1-4. разреда, 6-ог разреда и 8-ог разреда.
Други циклус образовно-васпитног рада одвија се у Централној згради
Одељења са српским наставним језиком носе ознаку ../1, ../2, ../3, док одељења са мађарским
наставним језиком означена су словима ...а, ...б, ...ц.
Продужени боравак ради сваким радним даном у Централној згради од 8,00-18,00 сати, где деца
имају могућност да уче под стручним педагошким надзором, играју се, организовано проводе
своје слободно време. Боравак похађају претежно деца од 1-5 разреда .
Школска библиотека са читаоницом стоји на располагању свакодневно ученицима и запосленима у
школи од 9.00-15.00 часова.
О санбдевању ученика квалитетном ужином и ручком, по приступачним ценама, брину се
запослени у школској кухињи.
1.2.5. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Опремљеност школе наставним средствима, техничким средствима, уређајима се обогаћује
континуирано, према могућностима.

У централној згради, као и у подручним школама, уведен је ADSL Интернет и на располагању је
како ученицима тако и свим запосленима.
Наставна средства школе: видeо-бим (пројектори, рачунари, пројекциона платна), рачунари са
опремом (монитори, тастатуре, каблови), штампачи, градоскопи, микроскопи, глобуси, вага,
фотокопир-апарат, CD-плejeри, ТВ апарати, DVD-плејери, Видео рекордер, CD радио и
касетофони, кинопројектори, камере, мобилне табле, фото-апарат, грамофон, магнетофон, музички
стуб, миксета, звучници, појачало, микрофони, сталци за ноте, Клавир, Синтисајзер, хармоника
обична и електрична, цитре (са кутијом), тамбуре, опрема за физичко васпит.(разне лопте, мреже,
канапи)
Библиотека је опремљена књигама класичних и савремених дечјих писаца, научно-популарним
насловима, енциклопедијама, лексиконима, речницима, стручном педагошко-психолошком
литературом. Књижни фонд библиотеке се континуирано обнавља. Библиотека има 17848 књига,
од чега ученички фонд чини 11557 наслова, а наставнички фонд 6291.
Публикација, часописа је евидентирано 3516, од чега ученички фонд чини 1106-, а наставнички
фонд 2410 наслова. У библиотеци се налази фото-копир апарат за потребе наставе, као и рачунар
са интернет конекцијом.
1.2.6. ШКОЛА И ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ, САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Школа обухвата разуђен терен приградских месних заједница „Дудова шума“, „Пешчара”,
„Зорка“, и „Келебија“.
На подручју школе живи доста породица у тешким социјалним условима, скромних материјалних
могућности, (са високом стопом незапослености, слабо плаћеним пословима, у лошим стамбеним
условима, великим бројем деце и издржаваних чланова породице), нижим образовним статусом,
што изискује већу пажњу и ангажман како школе тако и стручних институција и организација из
области социјалне заштите, здравствене неге и заштите, хуманитарног рада и културе.
Остварена је добра сарадња са Заводом за заштиту здравља,Здравственим центром, Патронажном
службом, Развојним саветовалишптем, Центром за социјални рад, Црвеним крстом, Културним
центром рома и припадајућим месним заједницама.
Школа има добру сарадњу и са установама културе и образовним установама, стручним
организацијама: Дечјим позориштем, Градском библиотеком, Градским музејем, Учитељским
факултетом, предшколском организацијом „Наша радост”, основним и средњим школама у
Суботици, братским школама у земљи и иностранству (Сарађује са школама „Сечењи Иштван“ из
Мађарске, Словачке, Румуније), културно-уметничким друштвима (ОКУД“Младост”,”Непкер”),
Спортским центром Дудова шума(базени), Еколошким друштвом (Детектив за воду), јавним
предузећима (ЈКП јавно комунално предузеће, Суботицатранс), са Зоолошким вртом- где се
реализује део наставе изборног предмета Чувари природе.
1.2.7.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Сарадња са родитељима заузима значајно место у раду школе и праћењу напредовања ученика.
Она се остварује континуирано,током целе године и то:
- путем индивидуалних разговора са родитељима,
- на одељењским и разредним родитељским састанцима,
- учешћем и гостовањем на приредбама, манифестацијама школе,
- узимањем учешћа у хуманитарним акцијама
- анкетирањем и интервјуисањем родитеља (сасмовредновање рада школе, задовољство
појединим активностима, безбедношћу деце у школи, итд.),

-

-

учешћем у раду Савета родитеља и у школком одбору,
путем заједничког планирања и реализације појединих активности битних за рад, напредовање
и задовољавање потреба и интересовања ученика (позориште, биоскоп, излет, манифестације,
свечаности, приредбе које организује школа),
присуствовањем у наставним активностима кроз дане отворених врата.

1.3. СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ КАДРА КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОГРАМА
Структура наставника, професора и стручних сарадника приказана је по моделу:
име,презиме- предмет који предаје-одељење
* Прилог бр.1. - Табеларни приказ структуре наставника у 1. циклусу образовања

Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и руководећег кадра приказано је по
моделу:
Име, презиме наставника- звање- школска спрема-лиценца/стручни испит-, године стажа
Акредитовани
семинари

Број сати,
каталошки број

Остали видови струч.
усавршавања

Организатор,
реализатор струч.
усавршавања
* Прилог бр.2. - Табеларни приказ стручног усавршавања наставника, стручних сарадника,
руководећег кадра ангажованих у 1. циклусу
1.4. СТРУКТУРА УЧЕНИКА КАО ПОЛАЗНА ОСНОВА ПРОГРАМА
Како би се сврха, циљ, задаци школског програма могли остварити, потребно је имати јасан увид у
структуру ученичких колектива, као и у социјално-економски статус и реалне могућности,
интересовања, потребе ученика.
* Прилог бр. 3.1-Анкетни лист одељењским старешинама „Подаци о одељењу“
Сумарни преглед састава ученика(на основу анкета одељењских старешина) дат је по следећем
моделу:
 Састав ученика: број ученика према разредима , одељењима продуженог боравка, број
ужина, број ученика путника, полна структура, национална структура ученика;
 Образовна и социјална структура родитеља: школска спрема родитеља, материјални
положај, целовитост породице, број деце у породици;
 Опредељења, интересовања ученика: изборна настава, слободне активности ученика,
 Постигнућа ученика : успех на крају претходне шк.год., Развојне сметње,
*Прилог бр. 3.2- Подаци о структури ученика

2. ЛИСТА ОБЛИКА РАДА И ФОНДА ЧАСОВА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Образовно-васпитни рад се одвија кроз редовну наставу (обавезне и изборне предмете), допунску и
додатну нставу, као и кроз обавезне ваннаставне активностии (час одељењског старешине),
слободне и факултативне активности
Преглед фонда часова за све облике рада у другом циклусу:
ОБЛИК
5. РАЗРЕД
6. РАЗРЕД
7. РАЗРЕД
Ред.
ОБРАЗОВНО
број
год.
нед.
год.
нед.
год.
ВАСП. РАДА нед.
1. Редовна
28-31* 1008-1116* 29-32* 1044-1152* 31-34* 1116-1224*
настава
2. Допунска
1
36
1
36
1
36
настава
3. Додатни рад 1
36
1
36
1
36
*Број часова за ученике који наставу похађају на мађарском језику.

8. РАЗРЕД
нед.

год.

31-33* 1054-1122*
1

34

1

34

2.1. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ
Обавезни део школског програма у другом циклусу образовања садржи наставне предмете и
садржаје који су обавезни за све ученике одређеног циклуса и разреда.

Ученици 5. разреда имају 11 обавезна наставна предмета, ученици 6. разреда 12 , док ученици 7-8.
разреда по 13 обавезна наставна предмета.
Недељни и годишњи фонд обавезних часова по разредима:
Р. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
бр. ПРЕДМЕТИ

5. РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
3
108
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72

6. РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
3
108
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72

7. РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
3
108
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72

8. РАЗРЕД
нед.
год.
4
136
2
68
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68

Српски језик/мађарски језик*
Српски јез. као нематерњи**
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко
образовање
13. Физичко васпитање
2
72
2
72
2
72
2
68
УКУПНО: А
23-26* 828-936* 24-27* 864-972* 26-29* 936-1044* 26-28* 884-952*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

* Матерњи језик
** Предмет се реализује у разредима са мађарским наставним језиком
Изборни део школског програма у другом циклу обухвата 3 обавезна изборна предмета и још 4-5
понуђена предмета-од којих ученик (и његов родитељ) бира један према свом опредељењу .
Изборна настава се реализује са недељним фондом од 5 часова и годишњим фондом од 180-216
часова.:
Обавезни изборни предмети су:
-Грађанско васпитањe или Верска настава,
-Други страни језик-Немачки/енглески језик, ученик задржава до краја основног образовања.
-Изабрани спорт (кошарка, фудбал, одбојка) ученик бира на почетку сваке школске године са листе
понућених спортских грана.
Остали понуђени изборни предмети су.
- Хор и оркестар –за ученике од 5-8. разреда, у одљењима са српским и мађарским наставним
језиком који се бира сваке школске године
- Информатика и рачунарство–од 5-8. разреда, у одељењима са српским и мађарским наст. Језиком
који се бира сваке школске године
- Чувари природе- у 5. и 6. разреду
- Шах- 5-8. разреда, који се бира сваке школске године
- Матерњи језик са елементима националне културе (Понућени језици: буњевачки, хрватски,
ромски, мађарски) од 5-8. разреда, који се бира сваке школске године
- Свакодневни живот у прошлости-од 7-8.разреда, који се бира сваке школске године
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

5. РАЗРЕД
нед.
god.

6. RAZRED
ned.
god.

7. RAZRED
ned.
god.

8. RAZRED
ned. god.

Ред. А. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава/ Грађанско
васпитање3
2. Страни језик4
3. Физичко васпитање - изабрани
спорт
УКУПНО
Ред. Б. ИЗБОРНИ НАСТ.
број ПРЕДМЕТИ6
1. Чувари природе
2. Свакодневни живот у прошлости
3. Хор и оркестар
4. Информатика и рачунарство
6. Матерњи језик са елементима
националне културе
7. Шах
УКУПНО:
УКУПАН ФОНД ЧАСОВА
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА: А+Б

1

36

1

36

1

36

1

34

2
1

72
36

2
1

72
36

2
1

72
36

2
1

68
34

4

144

4

144

4

144

4

136

1
1
1
1
2

36
36
36
36
72

1
1
1
1
2

36
36
36
36
72

1
1
1
2

36
36
36
72

1
1
1
2

34
34
34
68

1
1-2*
5-6

36
36-72*
180216

1
1-2*
5-6

36
36-72*
180216

1
1-2*
5-6

36
36-72*
180216

1
1-2*
5-6

34
34-68*
170204

**Број часова за ученике који бирају и предмет матерњи језик са елементима националне културе
2.2. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И
АКТИВНОСТИ
Факултативни део школског програма обухвата предмете и активности којима се задовољавају
интереси ученика у складу са потребама деце, родитеља, друштвене средине и могућностима
школе.
Факултативна настава
Понуђен је наставни предмет Мађарски језик као нематерњи за ученике који прате наставу на
српском језику. Мађарски језик ученици изучавају са недељним фондом од 2 и годишњим фондом
од 72 часова.
*Прилог бр.4.1.-Упитници за родитеље о изборним и факултативним предметима
* Прилог бр.4.2.- Подаци о броју ученика по изборним и факултативним предметима

2.3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Ред.
број
1.
2.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Час одељењског старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности

3.

Екскурзија

4.

Активности у продуженом
боравку

5. РАЗРЕД

6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

1

36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

до 2 дана
годишње

до 2 дана
годишње

до 2 дана
годишње

до 3 дана
годишње

-

-

2.3.1. Чос
Одељењски старешина/учитељ као педагошки руководилац одељења на часу одељењског
старешине доприноси успешнијем психофизичком развоју ученика, бољем социјалном понашању,
помаже групну динамику и формирање ученичког колектива, изграђује комуникацијске вештине,
доприноси болљем организовању слободног времена, ради на здравственом васпитању и
превенцији ученика итд.

На овим часовима се обрађују и садржаји из програма Здравственог васпитања, садржаји који нису
нашли своје место у програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих
организационих форми рада на нивоу школе.
2.3.2. Слободне активности представљају посебан облик васпитно-образовног рада са ученицима
које организује школа изван наставе, у слободном времену ученика
То су активности које ученици слободно бирају, а рад у тим активностима задовољава ученикова
интересовања, обогаћује знања, развија способности, вештине, радне навике, иницијативу,
креативност, стваралаштво и социјалне вештине ученика.
Слободне активности могу бити нарочито значајне за ученике који постижу слабији успех у
настави, а имају превентивну улогу и у спречавању девијантних облика понашања.
Ученицима је омогућено да се додатно усавршавају, развијају своја интересовања и способности -,
као и да се припремају за такмичења у оквиру секција везаних за:
- Језици, књижевност и комуникација (Литерарна секција-на српском и мађарском језику, ,
Драмска секција, Рецитаторска секција-на српском и мађарском језику, Луткарство-на
српском језику, Секција енглеског језика, Секција немачког језика, Секција српског језика
као нематерњег ),
- Математика, природне науке (Секција математичара, Секција физичара, секција хемичара,
Млади биолози)
- Техника, технологија, информатика (Електро-секција, Роботика, Секција информатичара,
- Друштвене науке ( Географска секција, Секција историчара,
- Уметности (Ликовна секција, Хор, Тамбурашки оркестар)
- Физичко и здравствено васпитање (Кошаркашка секција, одбојкашка секција, Фудбалженски и мушки, стони тенис)
Спортске активности у којима школа узима учешће:
„Нестле атлетска лига“(током септембра месеца), под покровитељством, министарства просвете,
атлетског савеза Србије и АК.„Спартак“
- Општинско такмичење у стоном тенису .
- Крос Црвеног крста „ За срећније детињство“ (током октобра мес.), Kros RTS-a (током маја)
- „Кош за чист град“(у мају)
- Међуодељењско, међушколско и општинско такмичење у фудбалу –мушки и женски фудбал(у
мају мес.), као и међуодељењско такмиучење у одбојци за девојчице (мај)
- Дан изазова (мај)
-Разна такмичења, смотре, манифестације
Друштвене, хуманитарне, културне активности
У школи је организован динамичан живот, где су укључени сви ученици и запослени .
Ученичка задруга, Ђачки парламент, Дечији савез, Школски хор, мали хор, Оркестар цитри,
Тамбурашки оркестар, Спортско друштво, клуб „Месечина“.
Акције и манифестације у којима ученици имају прилике да се додатно ангажују и узму учешће у
току године : приредбе (почетак и крај школске године, Дан школе, пријем првака, дечија недеља,
Божић, Школска слава-Свети Сава, дан заљубљених, Ускрс-Васкрс, дан мајки, дан школе,
опроштај од ученика осмих разреда), квизови знања и умења, спортски сусрети-манифестацијетакмичења, акције уређења школског дворишта, акције прикупљања секундарних сировина:
(пластике, хартије), хуманитарне акције прикупљања школског прибора, играчака, акције Црвеног

крста, Здравственог центра, стручних институција, ТВ и новинских редакција, учешће у
литерарним и ликовним конкурсима...
За ученике се организују посете Зоолошком врту , Дечјем позоришту, Народном позоришту,
књижевним вечерима, биоскопским представама, изложбама, галеријама, концертима, привредним
субјектима, предузећима, средњим школама.
За ученике млађег узраста се организују се једнодневни излети и екскурзије на Палић, Лудош,
шуму Храстовачу, Келебијску шуму, на „Катаи салаш”, Рокин салаш, Кањижу.... За ученике
виших разреда организују се дводневни излети у Бању врујци, Царску бању,.............................
У школи је организован динамичан живот, где су укључени сви ученици и запослени .
Ученичка задруга, Ђачки парламент, Дечији савез, Школски хор, мали хор, Оркестар цитри,
Тамбурашки оркестар, Спортско друштво, клуб „Месечина“.
Акције и манифестације у којима ученици имају прилике да се додатно ангажују и узму учешће у
току године : приредбе (почетак и крај школске године, Дан школе, пријем првака, дечија недеља,
Божић, Школска слава-Свети Сава, дан заљубљених, Ускрс-Васкрс, дан мајки, дан школе,
опроштај од ученика осмих разреда), квизови знања и умења, спортски сусрети-манифестацијетакмичења, акције уређења школског дворишта, акције прикупљања секундарних сировина:
(пластике, хартије), хуманитарне акције прикупљања школског прибора, играчака, акције Црвеног
крста, Здравственог центра, стручних институција, ТВ и новинских редакција, учешће у
литерарним и ликовним конкурсима...
2.3.3. Екскурзије
Ученици од 5-8. разреда одлазе на 2-3 дневне екскурзије:
(Београд, Београд-Ваљево-Бања Врујци, Топола-Опленац-Велика Плана-Ресавска Пећина,
Тршић-Крупањ- Бања Ковиљача, Царска бара, Бања врујци )
2.3.4. Активности у продуженом боравку
Продужени боравак подстиче разноврсне видове стваралаштва, пружа услове за заједничку игру,
здраву, ведру забаву и разоноду, спортске активности и испуњава део слободног времена корисним
садржајима. Доприноси остваривању следећих задатака:
-развоју самоиницијативе, неговању спремности, смисла и способности за међусобно
комуницирање у колективу;
-развоју способности за процењивање својих и туђих поступака и резултата рада, неговању
толеранције, изграђивању солидарности, другарства и пријатељства.
-оспособљава ученике за рационално планирање и организацију учења, рада и слободног времена
-развијање уметничких способности и креативног изражавања
-развијање и неговање потребе за здравим начином живота, развијање спортских вештина
-навикавање на уредност, пажњивост, самосталност
С обзиром да велики део деце којој се препоручује боравак има неку од развојних сметњи,
потребан је додатни(и реедукативни) рад са њима за шта овај облик рада пружа адекватне услове,
могућности.
Продужени боравак је за ученике отворен од 9-18 часова сваки радни дан
Корисници услуга боравка су претежно ученици нижих разреда, мада боравак похађа и неколико
ученика 5. разреда. За рад са децом ангажована су по 2 учитеља у сваком објекту.

3. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школским програмом се прописује начин остваривања принципа, циљева образовања
и стандарда постигнућа.
3.1. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ИСХОДИ-КАО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА
Општи принципи система образовања и васпитања- па самим тим и школског програма је
да обезбеди за сву децу
1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања (по
основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка,
односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и
инвалидитета, као и по другим основама);
2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама
3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету,
посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности,
слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права

4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења
и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за
учење и подиже квалитет постигнућа;
5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, без препрека за промене, настављање
и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;
6) оспособљеност за рад ученика усклађену са савременим захтевима професије за коју се
припремају.
Циљеви образовања и васпитања – као и школског програма-су:
16) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика, у складу
са узрасним, развојним потребама и интересовањима;
17) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености,
18) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
19) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз
коришћење информационо-комуникационих технологија;
20) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина;
21) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, доживотно учење;
22) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
23) оспособљавање за доношење одговарајућих одлука о избору даљег образовања и занимања;
24) развој кључних компетенција потребних у свакодневном животу и стручних компетенција у
складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
25) усвајање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности,
потребе неговања физичких способности;
26) развој свести о значају заштите и очувања природне и животне средине, еколошке етике и
заштите животиња;
27) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне сарадње са
другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
28) поштовање људских и грађанских права, права на различитост, неговање основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности,
29) развој личног и националног идентитета, развијање свести о државној припрадности,
поштовање и неговање свог језика, културе, традиције, поштовање српског језика, као и
језика, традиције, културе других, развијање мултикултуралности;
30) поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости.
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања
којим се oбезбеђује да ученици стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети
њиховом развоју и успеху.
Школским програмом су предвиђени сви услови да ученици постижу опште исходе односно буду
оспособљени да:
1) усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
2) науче како да уче и да користе свој ум;
3) идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;

4) прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације
5) раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
6) ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким
средствима;
7) одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
8) покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ
и јасну оријентацију ка остварењу циљева и постизању успеха.
9) ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом
животу, животу других и животној средини;
10) схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема
разумеју да нису изоловани;
Општи исходи образовања и васпитања по циклусима представљају темељ за утврђивање општих
стандарда постигнућа, на основу којих се доносе и посебни стандарди по разредима, предметима.

Oбразовне области и њихови исходи:
6. Језици –предмети: Матерњи језик и књижевност (српски и маћарски језик), Српски језик
као нематерњи, Страни језици, Матерњи језик са елементима националне културе,
Мађарски језик као језик друштвене средине - доприносе развијању компетенција у усменој
и писменој комуникацији, унапређивању знања о књижевној традицији и универзалним
вредностима вишејезичности, неговању личног израза и комуникативности, несметаној
размени искустава, а доприносе и свеукупном развоју интелектуалних и креативних
способности.
7. Друштвене науке са предметима Историја, Свакодневни живот у прошлости, Чувари
природе, Верска настава, Грађанско васпитање, делом Географија,...доприносе разумевању
појава и процеса у друштву и природи и њихове повезаности у простору и времену,
развијају знања, вештине, ставове и вредности неопходних за развој аутономне, хумане,
хармоничне и интеркултурално усмерене личности способне да се сналази у сложеним
условима друштва и доприноси развоју своје заједнице.
8. Област Природних наука са наставним предметима: Математика, Физика, Хемија,
Биологија, Шах, делом Географија, секцијама Млади еколози, Млади истраживачи, Млади
математичари...изграђују основе научне писмености, потпомажу разумевању појава на
основу научних знања природних наука, изграђују математичку културу, омогућују стицање
знања о природним ресурима и значају еколошке равнотеже. Ови предмети подстичу
радозналост, систематичност, креативност, довитљивот, самоувереност, истрајност,
истраживачку активност, апстрактно мишљење. Доприносе развијању знања, многобројних
вештина и способности (коришћења бројева и мерења, конструкције и просторне
оријентације-интерпретације, уопштавања, решавања сложених и практичних проблема
итд)
9. Област уметности са наставним предметима Ликовна култура, Музичка култура, Хор и
оркестар, слободним активностима ликовна секција, драмска секција, рецитаторска секција,
луткарска секција и др. доприносе препознавању и коришћењу различитих форми
уметничког изражавања и размени сопствених осећања и идеја у различитим уметничким
медијима, стицање осетљивости за различите уметничке вредности и свести о њима кроз
упознавање уметничке традиције и културе свог и других народа. Ови предмети стварају
погодан оквир за изграђивање, изражавање и комуникацију кроз опажање, имагинацију и
стварање, и доприносе квалитету учења и у другим областима.

10. област Физичко и здравствено васпитање са предметима Физичко васпитање, Спортске
активности, активности и садржаји Здравственог васпитања, здравих стилова живота,
спортске манифестације, кросеви, такмичења, сусрети, смотре, излети у природи, као и све
врсте спортских секција доприносе стицању знања, вештина, ставова и вредности
потребних за складан психофизички развој, очување и унапређивање здравља, здрав начин
живота и одговорно понашање које води здрављу, развијању моторичких способности,
умења и навика у складу са узрасним и индивидуалним карактеристикама, оспособљавају за
самостално вежбање у слободном времену, развијају креативнбост кроз покрет

3.2.ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ У 2. ЦИКЛУСУ ПО ОБРАЗОВНИМ ОБЛАСТИМА
3.2.1.ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
3.2.1.1.МАТЕРЊИ ЈЕЗИК
3.2.1.2.СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
3.2.2.ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
3.2.3.МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ
3.2.4.УМЕТНОСТ
3.2.5.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

3.2.1.ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
ЦИЉЕВИ

1.

2.

Развијање језичких способности и
оспособљавање ученика да ефикасно
комуницира у основним формама
дискурса друштвене заједнице у којој се
одређени језик говори.

Развијање способности мишљења и
критичког става према стварности.

3. Упознавање са сопственом културом,

ИСХОДИ
Ученик:
Влада рецептивним језичким вештинама (слушање,
читање) у различитим комуникативним ситуацијама.
Влада вештинама језичке продукције (говорење,
2.
писање) у различитим комуникативним ситуацијама.
Учествује у различитим облицима интеракције
3. користећи стил и форму обраћања примерену
саговорнику и комуникативној ситуацији.
1.

Може да преобликује језичку поруку/текст, не мењајући
4. јој значење, у складу са различитим комуникативним
потребама.
Поседује функционална знања о језику, језичкој
5.
структури, функцијама, и норми.
6. Чита и разуме текстове из националне и опште

књижевном традицијом, другим
савременим културама, као и
универзалним вредностима хуманистичке
баштине и вишејезичности.
Оплемењивање и богаћење маште,
упућивање у симболичке форме, и
4.
неговање личног израза и
комуникативности ученика.

књижевне и културне баштине, уочавајући њихове
естетске, моралне, емоционалне, језичке и културне
вредности; развија сопствени читалачки укус и
самосталност у рецепцији књижевног дела.

7.

Прати и користи медије, интерпретира и преиспитује
медијске текстове различитих врста.

3.2.1.1.МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Циљ наставе матерњег језика у трећем циклусу јесте да ученик:
- досегне ниво језичких и комуникативних знања и способности који ће му омогућити да, користећи
стандардни облик матерњег језика, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у различитим
ситуацијама и у различите сврхе,
- стекне знања о језику, књижевности и медијима релевантна за његово будуће образовање и професионални
развој.
Исходи:
Језичке активности
По завршетку обавезног образовања ученик:
Језичка
рецепција

прати и разуме дуже и сложеније текстове различитих врста (излагања, саопштења,
Слушање - обавештења, књижевне текстове) на стандардном језику, прикупљајући
информације и богатећи знања и речник
- препознаје и разуме имплицитно и вишезначно у говору
- разуме употребу различитих говорних стилова и регистара
има развијену културу слушања у различитим комуникативним ситуацијама (нпр.
предавање, разговор, дискусија)

Читање

-

Језичка
Говор
продукција

чита различите врсте дужих и сложенијих текстова у различите сврхе (прикупљање
информација, богаћење знања и речника, развијање искуства и маште),
прилагођавајући стратегију читања циљу читања и врсти текста
повезује информације унутар текста и између више различитих текстова и
самостално изводи закључке на основу њих
чита и разуме нелинеарне елементе текста (илустрација, легенда, табела, дијаграм,
графикон, схематски приказ, фуснота, итд.)
користи различите могућности да открије значење непознатих речи и израза
(контекст, аналогија; издвајање делова речи; проналажење информације у речнику,
енциклопедији, приручнику, бази података и на Интернету)

јасно и прецизно изражава мисли, идеје, осећања, ставове и машту, користећи
- одговарајуће стратегије за организацију говора и прилагођавајући језички израз
теми и комуникативној ситуацији

уме да описује, прича, објашњава, аргументује, убеђује, забавља говорећи о
различитим темама у различитим комуникативним ситуацијама
- напамет говори различите текстове (рецитује, говори по улогама)
-

Писање: -

пише јасан и логички структуриран текст о различитим темама у различите сврхе,
поштујући правопис
користи различите стратегије припремања и редиговања текста
користи и правилно наводи различите изворе
прилагођава графичку форму текста његовој логичкој структури и намени
користи нелинеарне елементе текста (нпр. табела, дијаграм, графикон, фуснота) да
би текст учинио јаснијим за читаоца

успешно учествује у формалним и неформалним разговорима, дискусијама и
дебатама прилагођавајући језички израз комуникативној ситуацији
уважава саговорника, препознаје, разуме и поштује индивидуалне и културне
специфичности другог и других
- препознаје проблеме у комуникацији и даје свој допринос у њиховом разрешавању
влада конвенцијама обраћања у писаној форми: уме да напише различите врсте
порука, писама, захтева, молби, итд.

Интеракција

-

Медијација

-

препричава, сажима и резимира садржај интеракције, односно текста у складу са
потребама/наменом
- издваја кључне речи из текста у складу са различитим потребама/наменама

има свест о значају читања и изграђену потребу да чита књижевна дела из
националне и светске баштине
Интерпретација/интер
- уочава структуру текста и начине успостављања његове семантичке целовитости
акција са текстом
разуме различите углове гледања, мишљења и ставове у тексту, као и експлицитн
имплицитно у тексту
заузима критички став о тексту и образлаже га позивајући се на сам текст, као и на
друга искуства и знања
-

Знања о језику

- поседује основна социолингивистичка знања о матерњем језику и његовом окруже
- има изграђену свест о месту и значају националног стандардног језика
поседује функционална знања о структури матерњег језика, језичким функцијама и
норми
- поседује одговарајући лексичко-терминолошки фонд
- познаје основне језичке и комуникацијске приручнике и зна да се служи њима
уме да (про)цени сопствено знање и зна на који начин да одржава и даље развија
стечена знања и вештине

Знања о књижевности

-

разуме појам и функцију књижевности
поседује основна књижевнотеоријска знања и уме да их примењује
разуме појам књижевног рода и врсте и познаје њихову класификацију
зна основне књижевне стилове и епохе (нпр. класицизам, романтизам, реализам)
познаје основне књижевно-научне (нефикционалне) врсте (нпр. биографија,
аутобиографија, дневник, летопис, хроника)

- има развијену свест о потреби неговања сопствене књижевне културе
Медијска писменост

- познаје функције, употребу, утицај и значај медија
- селективно и критички прати садржаје из различитих области медијске продукције
идентификује различита гледишта о истој теми у оквиру истог медијског текста;
пореди различите приказе истог догађаја у различитим медијима
изражава ставове, идеје, сопствена искуства и машту кроз групно и самостално
обликовање медијских текстова

Интеракција

-

Медијација

успешно учествује у формалним и неформалним разговорима, дискусијама и
дебатама о различитим темама, прилагођавајући се комуникативној ситуацији
уме да оцени сопствену позицију у датим комуникативним околностима и понаша с
складу са њом
уважава саговорника, препознаје, разуме и поштује индивидуалне и културне
специфичности другог и других и одређује се у односу на њих
ефикасно прилагођава излагање различитим временским ограничењима
у аргументацији интегрише информације и идеје из различитих извора наводећи
њихово порекло
препознаје проблеме и конфликте у комуникацији и даје свој допринос њиховом
превазилажењу
влада конвенцијама обраћања у писаној форми: уме да напише различите врсте
порука, писама, захтева, молби; уме да реагује на јавне позиве, огласе, петиције,
анкете и конкурсе

тумачи, препричава, сажима, резимира садржај интеракције, одн. текста у складу с
потребама/наменом
издваја кључне речи из текста о познатој или непознатој теми у складу са
различитим потребама/наменама
-

уочава релевантне стилске, тематско-мотивске, морфолошке и жанровске особине
Интерпретација/Интер текста
акција са текстом
препознаје инхерентна својства дела (нпр. озбиљно, трагично, комично;
имагинативно, стварно; пародијско, иронично)
- поседује развијен читалачки укус; самостално тумачи дело и суди о њему
- служи се секундарном литературом при интерпретацији текста
-

Знања о језику

- језик посматра као целовит систем са вишеструким функцијама
- поседује основна социолингвистичка знања о матерњем језику и његовом окружењ
познаје и разликује језичке јединице (реч, синтагма, реченица, текст); разуме однос
међу њима и језичку хијерархију
разуме појам реченичне перспективе у односу на структуру и функцију реченице и
текста
- разуме и користи одговарајући лексичко-терминолошки фонд
- свестан је промена у језику и познаје историјат матерњег језика
- поседује основна знања о савременим лингвистичким дисциплинама
- служи се општим и стручним језичким и комуникацијским приручницима
уме да (про)цени сопствено знање и зна на који начин да одржава и даље развија
стечена знања и вештине

- разуме појам и функцију књижевности
Знања о књижевности разликује појам књижевности од знања о књижевности и познаје основне начине
проучавања књижевног дела (књижевна критика, теорија и историја)
- поседује основна знања из теорије прозе и теорије стиха
препознаје фигуративни језик у књижевном и некњижевном тексту и разуме његово
значење; разуме значај различитих стилских поступака
разуме појам књижевног рода и врсте; познаје традиционалну и модерну
класификацију жанра
разликује књижевне врсте од књижевно-научних (нефункционалних) врста (нпр.,
биографија, аутобиографија, дневник, мемоари, анали летописи, хронике), жанров
насталих из додира са другим уметностима (либрето, филмски сценарио) и
друштвено-политичким окружењем (беседничка проза)
разуме појам стила у књижевности; познаје општа својства и поетичке норме епоха
дијахроном низу (од антике до данас)
има увид у историјски развој књижевности у националним и светским оквирима, ка
- у њену повезаност са другим уметностима и хуманистичким дисциплинама
(сликарство, музика, религија, филозофија, психологија)
- има развијену свест о потреби неговања сопствене књижевне културе
Медијска писменост

разуме функције, употребу, утицај и значај медија
селективно и критички прати садржаје из различитих области медијске продукције;
самостално их тумачи и вреднује
- поседује основна знања о медијској продукцији и о развоју медија
- самостално и групно обликује медијске текстове различитих врста

3.2.1.2.СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ наставе страног језика у другом циклусу је да оспособи ученика да комуницира у усменом и писаном
облику о темама из свакодневног живота. Развија се свест о значају вишејезичности у савременој
вишекултурној заједници, односно свест да успешно овладавање језичким компетенцијама доприноси
афирмацији личности и оптималном професионалном развоју.

Језичке активности Исходи:
По завршетку обавезног образовања ученик:
Језичка
Слушање разуме краће исказе који садрже високофреквентне речи и структуре (информације
рецепција (А2)
личностима, породици, куповини, професијама, ближем окружењу, итд.)

- разуме општи садржај непознатих кратких текстова после неколико слушања
разуме оно што је најбитније у кратким, јасним и једноставним обавештењима, чак
уз аудитивни шум (нпр. преко разгласа, на улици, уз музику, итд.)
Читање
(А2)

Језичка
Говор
продукција (А2)

чита и разуме различите врсте текстова (прилагођених, али и аутентичних)
препознајући основна значења текста, као и релевантне детаље
- открива значење непознате речи на основу контекста и/или помоћу речника
-

-

описује ситуације, прича о догађајима и аргументује ставове користећи једноставне
изразе и реченице

Писање
(А2)

- пише кратке текстове у различите сврхе

води разговор о свакодневним ситуацијама, размењује информације о познатим
темама и активностима
комуницира у писаном облику о темама које га се непосредно тичу и/или га интере
(краће лично писмо, порука преко електронске поште, "chat" на Интернету, итд.)

Интеракција

-

Медијација

-

Интерпретација /
интеракција са
текстом (А2)

- изражава став о прочитаном тексту повезујући га са сопственим знањем и искуство

Знања о језику

-

Медијска писменост

- уочава различите приказе истог догађаја у различитим медијским изворима
- користи разне врсте медијске продукције намењене комуникацији и учењу

преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са потреба
комуникације
- резимира садржај прочитаног текста, филма и слично

познаје основне граматичке категорије и може да пореди, на елементарном нивоу,
са својим првим језиком
- познаје основне језичке и комуникацијске приручнике и зна да се служи њима

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ наставе другог страног језика у другом циклусу јесте развијање вишејезичне компетенције ученика.
Оспособљавањем ученика да комуницира на више језика и да упознаје различите културе развија се толеран
и доприноси превазилажењу стереотипа и предрасуда. Настава заснована на концепцији плурилингвизма тр
да омогући ученику да користи знања и стратегије стечене учењем Л1 и Л2.
Језичке активности ИСХОДИ
По завршетку другог циклуса ученик:
Језичка
Слушање
- разуме свакодневни говор, нпр. кратка једноставна упутства, ако се говори разгов
рецепција (А1)
- разуме садржај кратких прилагођених текстова после неколико слушања
Читање
(А1)

- у новом тексту препознаје познате речи и изразе
- разуме општи садржај и смисао краћих текстова

Језичка
продук
ција

Говор (А1) -

употребљава једноставне изразе и реченице да би представио свакодневне, себи
блиске активности, ситуације и догађаје

Писање
(А1)

-

пише краће текстове на основу визуелног, звучног или писаног подстицаја, као и
задату тему

споразумева се са саговорницима који су спремни да говоре разговетно и помажу
ученику да их разуме
поставља једноставна питања о блиским темама и одговара на њих, у усменом и
писаном облику
- размењује кратка писма, кратке поруке, разгледницу, честитку,

Интеракција

-

Медијација

-

преноси и преводи кратке поруке у усменој форми у складу са потребама
комуникације

-

изражава утиске и осећања о кратком књижевном тексту (нпр: прича, песма, крат
драмски комад), користећи вербална и невербална средства изражавања

-

идентификује специфичне културне елементе у кратком тексту (имена, одећа, на
традиција, животни стил) и пореди их са елементима из Л1 и Л2

Знања о језику

-

препознаје и користи основне прозодијске елементе и морфосинтаксичке категор
пореди их са категоријама Л1 и Л2

Медијска писменост

-

користи садржаје медијске продукције намењене учењу страних језика (штампан
медији, аудио/видео записи, компакт-диск)

Интерпретација/интерак
ција са текстом (А1)

3.2.2.ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
Ученик ће:

Разумевање и сналажење
1. у садашњости на основу
1.1.
познавања сличности,
специфичности и
повезаности друштвених 1.2.
појава и процеса у
простору и времену
1.3.
(Србија и Црна Гора,
Европа, свет)
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

усвојити основне појмове друштвених наука (култура, друштво, народ,
држава, становништво, привреда, развојност, револуција, век,
миленијум);
знати основне чиниоце друштвених појава и процеса (природна и
географска средина, наука, технологија, култура, политика, личности);
знати догађаје и личности који су обележили историјске периоде у
општој и националној историји (стари век, средњи век, нови век,
савремено друштво);
знати да смести личности, појаве и процесе у историјске периоде;
бити у стању да уочи повезаност појава и процеса на светском и
националном нивоу у прошлости и садашњости;
знати да повеже појаве и процесе на локалном и националном нивоу;
бити способан да уочи да су појаве и процеси на локалном и
националном нивоу повезани са појавама и процесима на регионалном
и светском нивоу;

знати да уочава везу друштвених и културних вредности у прошлости и
садашњости;
препознавати физичке карактеристике условљене географском
1.9.
средином;
поштовати посебности својих и других друштвених и културних
1.10.
заједница.
1.8.

2.

Разумевање
међузависности
појединца, друштва и
културе

2.1.

познавати начине на које друштво и култура утичу на формирање
личности и понашања појединца;

2.2.

схватити улогу појединца у формирању друштва;

2.3.
2.4.
3. Разумевање повезаности
различитих научних
дисциплина

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Сналажење у
4. институцијама
посредством којих људи
задовољавају личне и
заједничке потребе

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5. Оспособљавање за
самостално учење и
истраживање

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.

Одговорно опхођење
према себи и активан

6.1.

прихватити и уважавати другог и друге без обзира на расне,
националне, верске, родне (полне) и остале разлике;
одабрати начине свог учествовања у животу заједнице.
бити способан да анализира историјске изворе, историјске и
географске карте;
бити у стању да разликује научну историјску и географску литературу
од научно-популарне и уметничке литературе;
уочити повезаност између друштвених и културних промена и развоја
науке;
повезивати и користити знања из различитих научних области у
разумевању друштвених појава и процеса.
познавати друштвене установе којима се задовољавају личне и
заједничке потребе (школа, болница, општина, суд, пошта, банка,
позориште, музеј, библиотека, биоскоп, итд.);
познавати начине на које друштвене и институције културе служе
задовољењу личних и заједничких потреба;
користити друштвено и културно прихватљиве начине задовољавања
личних и заједничких потреба;
остваривати дечја права, познавати основна људска права и залагати
се за њихово поштовање;
познавати значај и улогу међународних организација (Црвени крст,
Црвени полумесец, ОУН, Унеско, Уницеф, итд.);
бити у стању да разликује предрасуде од научних знања о друштвеним
и културним појавама и процесима;
бити у стању да разликује митску од научне интерпретације
друштвених и културних појава и процеса;
умети да искаже своје ставове и аргументовано води дијалог;
пратити и усмеравати процесе сопственог учења;
учествовати у групном раду и истраживачким пројектима;
умети да користи и прикаже податке табеларно, графички и схематски;
критички користити информације (разликује битно од небитног,
повезује, организује, процењује са становишта веродостојности).
бити у стању да доживи себе као личност, са свим својим
особеностима и у различитим друштвеним улогама;

однос према природном и 6.2.
друштвеном окружењу
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7. Идентификовање
сопствених способности,
вештина, талената и
интересовања у сврхе
професионалне
оријентације

развити самопоштовање и одговорно се односити према себи;
разликовати корисне од штетних појава по сопствену личност и своје
окружење;
конструктивно решавати сукобе са вршњацима и одраслима;
познавати важност рационалног коришћења природних и културних
ресурса и понашати се у складу с тим;
развити одговорно опхођење према културном наслеђу;
успоставити одговоран однос према животињама и биљкама као
јединкама и као врстама.

7.1.
7.2.

разумети важност професионалног опредељења;
препознати сопствене способности, вештине, таленте и интересовања;

7.3.

поставити реалне циљеве у избору будућег занимања.

3.2.3.МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНЕ НАУКЕ
ЦИЉЕВИ
1.

ИСХОДИ
Ученик ће:
1.1.

Развијање функционалне
1.2.
писмености (математичка,
природно-научна,
1.3.
информатичка, техничка)
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2. Разумевање појава,

2.1.

изражавати прецизно, концизно и јасно своја размишљања;
приказивати релације једноставним формулама, графиком, дијаграм
шемом и представљати моделом и експериментом;
користити различите изворе информација;
разумети и знати основне законе одржања (масе, импулса, енергије,
наелектрисања...) и њихов значај;
разумети настајање, проверу, вредновање научних открића, њихов з
и допринос неких научника;
разумети улогу експеримената, доказа и креативне мисли у развоју
научних идеја;
знати да примењује стечена знања и способности из математике и
природних наука у различитим ситуацијама

разумети да је интеракција узрок свих промена и појава у природи и

процеса и односа у
природи на основу знања
2.2.
физичких, хемијских и
биолошких закона, модела
2.3.
и теорија
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

уочава која интеракција је узрок конкретне промене или појаве;
објашњавати промене, појаве и процесе у природи користећи научне
појмове;
разумети да су макроскопске појаве условљене различитим нивоима
структуре на микронивоу (атом, јон, молекул, ћелија);
знати да је ћелија основна градивна и функционална јединица свих
живих бића;
разумети основе структуре и функције биљне и животињске ћелије,
ткива, органа и система органа;
знати основне принципе размножавања и механизме наслеђивања,
и развића;
разумети структуру и функцију свих система органа човека;
разумети сличности и разлике између процеса у различитим живим
организмима;
знати критеријуме класификације живих бића;
разумети еволуцију живог света;
разликовати живу од неживе природе и схватати њихову међусобну
условљеност и променљивост у времену и простору;
разумети значај кружења супстанце и преноса енергије у природи,
знати одлике и функционисање основних природних система на Зем
(екосистеми и геосистеми);
разумети различите врсте кретања (транслација, ротација,
осциловање...);
разумети гравитацију и њен утицај на кретање тела, појаве и процес
Земљи и у Сунчевом систему;
разумети повезаност кретања са силом и енергијом;
познавати принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма
раван, котур, ...);
знати основе статике и динамике флуида (притисак, потисак, услови
пливања, проток и њихова примена) и гасне законе (рад, количина
топлоте, топлотни капацитет, топлотна размена);
разумети својства статичког наелектрисања и једносмерне електрич
струје;
разумети да се магнетна својства испољавају кроз интеракцију магн
неких других објеката посредством магнетног поља (тела од гвожђа,
проводник са струјом и магнетно поље Земље);
знати особине видљиве светлости, као и особине других врста
електромагнетног зрачења (УВ и X-зрачење, радио таласи, ...) и њих
значај за живи свет;
знати особине светлости, топлоте и звука;
упознати радиоактивност као природну појаву;
разумети квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола
формула и једначина;
разумети везу између структуре атома елемената и његовог положа
периодном систему елемената;
објашњавати својства елемената на основу њиховог положаја у
периодном систему елемената и предвиђати њихову реактивност;
разумети како су својства супстанце одређена њеном структуром;
разумети да током хемијских промена укупна маса супстанци остаје
непромењена и да се елементи једине у сталним масеним односима

2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
Правилно формирање
3. математичких појмова и
стицање основних
математичких знања и
вештина

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

разумети зашто су физичке и хемијске промене супстанци праћене
променама енергије;
уочавати и објашњавати сличности и разлике различитих хемијских
реакција;
разликовати неповратне и повратне хемијске реакције;
разумети утицај и значај хемијских промена у свакодневном животу;
знати основне класе неорганских и органских једињења, разумети
њихова својства, практичну примену и улогу и значај у животним
процесима и свакодневном животу;
разумети утицај унутрашњих сила Земље на формирање рељефа
(набирање, раседање, вулкани и земљотреси);
разумети утицаје спољашњих сила у стварању и мењању Земљине
површине (ерозија и акумулација);
знати структуру и типове земљишта;
знати метеоролошке и климатске параметре и значај климе за живи
и делатност људи;
знати основна својства хидросфере (светско море, површинске и
подземне воде) и динамику вода;
знати да је вода технолошки и енергетски ресурс, станиште и раства
знати основне карактеристике природних предела и њихово
функционисање у склопу развоја.

умети да рачуна у скупу реалних бројева; знати да заокругли и оцен
резултат; знати врсте интервала на реалној правој и умети да одређ
њихове уније и пресеке;
знати шта је уређени пар, Декартов производ и пресликавање (на
примерима);
знати линарну функцију и умети да нацрта њен график; знати да реш
линеарне једначине и неједначине са једном непознатом као и систе
користећи сагласност тих формула са аритметичким операцијама;
препознати директну и обрнуту пропорционалност и решавати задат
вези са тим, посебно са процентним рачуном;
знати квадратну функцију, умети да нацрта њен график помоћу
карактеристичних тачака и умети да решава квадратну једначину у с
реалних бројева;
знати аналитичку геометрију праве;
знати дефиницију степена ан, нЗ, и основне особине;
умети да рачуна са полиномима и умети да среди рационалан
алгебарски израз;
познавати геометрију троугла, четвороугла, многоугла, круга, кружни
с тим повезане појмове и поступке: подударност, хомотетија, слично
конструкције, мерење;
знати шта су вектори, умети да их сабира, множи бројем и примењуј
знати Питагорину теорему и умети да је примени;
знати основне елементе тригонометрије правоуглог троугла и умети
их користи;
знати међусобне положаје правих и равни у простору, појам ортогон
пројекције на раван и теореме о паралелности и ортогоналности пра
и равни;
познавати геометрију призме, ваљка, пирамиде, купе, лопте и с тим

повезане појмове и поступке: подударност, сличност, мерење;
4. Стицање способности за 4.1.
уочавање, формулисање, 4.2.
анализирање и решавање 4.3.
проблема
4.4.
4.5.

5.

Развијање способности за
5.1.
извођење једноставних
истраживања
5.2.

умети да раздвоји битно од небитног и даје јасна образложења;
умети да доказује једноставнија тврђења;
разликовати научни од искуственог нивоа у решавању проблема;

процењивати ток решавања проблема и добијена решења;
анализирати проблем из различитих углова (биологија, хемија, физи
математика, географија);

умети да осмисли и постави једноставан експеримент, програм тере
рада, ...;

умети да прикупи податке посматрањем, мерењем, теренским радом

умети да користе географску карту за оријентацију и кретање на тер
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
6. Развијање логичког и
апстрактног мишљења и
критичког става у
мишљењу

бити оспособљен за коришћење рачунара у фази прикупљања
информација, њихове обраде и презентације;
имати развијене мануелне вештине у руковању лабораторијским
прибором, посуђем, мерним инструментима, геометријским приборо
изражавати физичке величине у јединицама Међународног система
јединица;
имати критички став према изворима информација и њиховој употре
одлучивати о избору опреме, материјала и технике рада;
користити различиту опрему и супстанце, придржавајући се мера
заштите на раду и мера заштите околине;
објашњавати податке прикупљене посматрањима и мерењима, изво
закључке и процењивати њихову сагласност са предвиђањима;
процењивати грешке у посматрањима и мерењима, процењивати
вредност доказа;
знати да изведе једноставан статистички експеримент и разумети ш
утиче на његову већу ваљаност;
умети да математички опише (моделира) једноставнији проблем или
феномен.

6.1.
6.2.

уочавати узрочно-последичне везе и односе;
познавати логичке процедуре и владати њима;

6.3.

умети да уопштава и спецификује на бар два нивоа;

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

разликовати чињенице и теорију од њихових интерпретација и лично
искуства;
резимирати и изводити закључке;
користити различите приступе у разумевању проблем-ситуације;
знати основне елементе исказног рачуна и релације и операције са
скуповима;
разумети да постоје статистичке правилности (нпр. како се праве
дугорочне временске прогнозе);
умети да решава логичко-комбинаторне проблеме (на пример корис

принцип укључивања и искључивања).
7. Овладавање
информационокомуникационим
технологијама

7.1.

знати структуру и начин функционисања рачунарског система;

7.2.

овладати разним техникама комуницирања и уз помоћ рачунара;

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
8. Стицање знања о
природним ресурсима,
њиховој ограничености и
одрживом коришћењу

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9. Стицање знања о потреби 9.1.
заштите, обнове и
унапређивања животне
9.2.
средине
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10. Стицање основних
сазнања о процесима и
производима различитих
технологија (производи
човековог рада)

знати шта су рачунарски вируси, познавати превентиве и заштиту од
њих; разумети значај прављења резервних копија података и програ
знати појам алгоритма;
познавати елементе програмирања;
користити конкретан текст процесор и познавати принципе обраде те
користити конкретне мултимедијске апликације у процесу учења;
познавати Интернет и користити основне услуге Интернета;
бити свестан могућих злоупотреба Интернета;
користити рачунар као подршку, помоћно средство у процесу учења,
изучавања или решавања проблема;
постићи одређену спретност у коришћењу тастатуре;
умети да прави једноставне рачунарске презентације;
умети да користи апликацију за обраду података.

стећи сазнања о врстама и карактеристикама природних ресурса и
начинима њиховог коришћења (различите технологије);
разумети ограниченост природних ресурса на Земљи и разлику изме
обновљивих и необновљивих;
разликовати позитивне и негативне утицаје као и глобалне и локалн
последице човековог деловања у природи;
разумети суштину и значај одрживог коришћења природних ресурса
на основу знања о важности природних ресурса моћи да сагледа узр
и последице друштвених промена кроз историју.

разумети значај постојања разноврсности живота и животних станиш
за очување еколошке равнотеже и опстанак човека;
разумети значај, потребу и облике заштите јединки, врста, животних
заједница и екосистема у целини;
разумети важност и могућност личног учешћа у заштити, обнови и
унапређивању природних и вештачких екосистема;
знати загађиваче ваздуха, воде и земљишта;
знати узроке глобалног загревања атмосфере, уништавања озонско
омотача и појаве киселих киша;
разумети важност правилног складиштења отпада и могућност њего
рециклирања.

10.1. упознати различите делатности којима се човек бави;
10.2. разумети међузависност природне средине и људског рада;
разумети различите технологије и својства производа тих технологи
10.3. свом окружењу, као и да прати развој неких технологија кроз истори
(храна, одећа, становање, саобраћај и комуникације);
схватити да је технолошки напредак условљен научним достигнућим
10.4.
да је он узрок друштвених промена у свету;

10.5.

11.

повезати изглед и функционалност производа људског рада са
потребама средине у којој се користе.

Развијање радозналости и
постављати питања себи и другима и показивати иницијативу у траж
11.1.
самосталности
одговора;
11.2. тражити информације из различитих области и различитих извора;
11.3. активно учествовати у процесу учења;
11.4. одговорно преузимати обавезе и бити спреман да их испуни.

стицање новог знања заснивати на својим претходно стеченим знањ
и искуствима;
развијати правилне радне навике и преузимати одговорност за сопс
12.2.
учење и рад;
на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих
12.3.
интересовања и знања одабрати своју будућу професију;
развијати свест о потреби доживотног учења и различитим видовим
12.4.
учења - формалним и неформалним.

12. Развијање свести о
сопственим знањима и
способностима и даљој
професионалној
оријентацији

12.1.

13.

13.1.

Развијање свести о
важности хигијене за
психофизичко здравље

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

формирати хигијенске навике ради очувања сопственог здравља и
здравља других људи;
знати принципе правилне исхране;
стећи сазнања о узрочницима заразних болести, начинима преноше
заштите;
стећи сазнања о болестима зависности;
стећи сазнања о сиди и полним болестима и начинима превенције.

3.2.4.УМЕТНОСТ

ОСНОВНА
ЗНАЊА

СТВАРАЛАЧКЕ
И ИЗВОЂАЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

- Анализира уметничко дело и одреди како одређени аспекти
доприносе његовом општем дејству
- Анализира како избор различитих медија, техника и начина
изражавања утиче на његов рад и рад других
- Примени знања стечена кроз искуство у уметностима и у другим
областима учења
- Користи информације и стечена знања да би допринео квалитету
свог и културног живота заједнице
- Процени сопствене могућности за рад у уметностима, своје
будуће усавршавање
- Самостално одржава алатке и материјал за рад и извођење
- Створи и изведе уметничке целине које је осмислио самостално
или у групи
- Употреби оне материјале и средства за стварање и извођење у
уметностима помоћу којих ће на најбољи начин изразити

изабране идеје и садржаје
- Избором садржаја и идеја искаже своје ставове, и размени своја
осећања са другима
- Учествује у планирању, организовању и извођењу уметничких
активности у школи
- Кроз разговор искаже, образложи и брани став о свом и радовима
других
- Уочи и опише оне елементе у уметничким радовима из
различитих земаља које језик уметности чине универзалним
- Објасни како различити уметнички материјали и медији одређују

КРИТИЧКО
МИШЉЕЊЕ

значење у различитим облицима комерцијалне уметности

3.2.5.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОПШТИ
ЦИЉЕВИ

ОПШТИ ИСХОДИ
Ученик ће:

1.
ОЧУВАЊЕ И
УНАПРЕЂИВАЊ
Е ЗДРАВЉА
2.

формирати позитиван
став према физичкој
активности као основи за
бављење физичком
активношћу током целог
живота

-

профилише сопствене потребе за физичком активнош
и систематски се бави физичком активношћу у слобод
време

- зна и примењује основне принципе здравог начина
поседовати и
живота
примењивати знања,
навике и животне вештине - идентификује штетне утицаје савременог начина живо
значајне за очување и
(недовољно кретање, неправилна исхрана, стрес,
унапређивање здравља
загађена животна средина...)
- самостално користи поједине здравствене услуге
- има усклађен дневни ритам одмора, спавања, учења
игре, примерен узрасту
- избегава ситуације у којима може да повреди себе и
друге, уме да пружи прву помоћ
- поседује знања о последицама суфицитарног и
дефицитарног начина исхране
- одржава личну и колективну хигијену, поседује знања
превенцији заразних (респираторних, капљичних,
хидричних, паразитарних, векторских, трансмисивних)
незаразних болести
- поседује знања о репродуктивном здрављу, сексуално
преносивим болестима, зна начине заштите од
сексуално преносивих болести и сиде,
- развија вештину преговарања
- познаје природу зависности од психоактивних супстан

и има развијене вештине да се одупре притисцима да
користи
- тражиће помоћ уколико је злостављано (физички,
емоционално или сексуално) и(или) занемарено, или
за такав случај
3.

унапредити држање тела

1.

умети да се оријентише у
простору (у односу на
себе, друге особе и
предмете и времену)

РАЗВИЈАЊЕ
МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ, 2.
УМЕЊА И
НАВИКА У
СКЛАДУ СА
3.
УЗРАСНИМ И
ИНДИВИДУАЛНИ
М
КАРАКТЕРИСТИК
АМА

1.

ОСПОСОБЉАВА
ЊЕ ЗА
2.
САМОСТАЛНО
ВЕЖБАЊЕ У
СЛОБОДНО
ВРЕМЕ

3.

- познаје узроке настајања лоших држања (диспозиције
начин живота, асиметрична оптерећења, нагли раст...

унапредити моторичке
способности

- унапређује моторичке способности брзину, координац
снагу, гипкост, издржљивост, равнотежу и прецизност

поседовати разноврсна
моторичка умења и
навике

- влада сложенијим умењима из атлетике (усавршавањ
технике ходања, трчања и старта, сложеније технике
скокова и бацања)
- влада сложенијим умењима из гимнастике и повезује
у једноставне саставе
- усавршава стечена умења и стиче нова, примењује их
изабраним спортским играма
- решава једноставније тактичке задатке у спортској игр
- правилно изводи два нова плеса по сопственом избор
(народни, друштвени, модерни)
- поседује и друга моторичка искуства у зависности од
личних интересовања и могућности средине (нпр.
пливање, вожња бицикла, веслање, смучање, клизањ
планинарење, стони тенис, спортски плес итд.)

познавати основну
терминологију физичке
активности

-

поседовати знања у вези
са функционисањем
организма и појединих
органских система током
вежбања и у опоравку (у
складу са стеченим
знањима из других
образовних области

- продубљује знања о функционисању појединих
органских система приликом вежбања и у опоравку

поседовати знања у вези
са карактеристикама
појединих видова
физичке активности

познаје спортске техничко-тактичке термине

- зна основне појмове везане за карактер физичке
активности: обим, интензитет, одмор (пауза), број
понављања и сл.
- разуме значај тактике и познаје основне елементе
тактике изабране спортске игре

бити способан да
самостално прати
реакције организма на
физички напор

- зна како да прати реакције организма на оптерећење
(мерење пулса, праћење дисања и сл.)

ОСПОСОБЉАВ
АЊЕ ЗА
САМОСТАЛНО
5.
ВЕЖБАЊЕ У
СЛОБОДНО
ВРЕМЕ

познавати и
примењивати мере
безбедности приликом
вежбања

- поседује знања о најчешћим спортским повредама и
њиховој превенцији

6.

бити способан да
самостално упражњава
физичку активност у
слободно време

- самостално креира једноставније програме физичке
активности (јутарња гимнастика, вежбе истезања,
џогинг и сл.)

прихватити и поштовати
различитост других
особа (пол, раса, вера,
физички изглед и др.)

- поседује информације о особеностима различитих
култура у средини у којој живи и уважава их
- решава проблеме уз поштовање свог окружења,
комуникацију и толеранцију

бити способан да
успоставља сарадничке
односе и да учествује у
тимском раду

- учествује у тимском раду

3.

научити да поштује
постављена правила и
поседовати спортску
културу (фер-плеј,
култура навијања)

- коректно се односи према свим актерима спортског
догађаја (играчи, тренери/наставници, судије, навијачи
и др.)

- објективно вреднује и прихвата своје постигнуће и
постигнуће других у физичкој активности

1.

развијање
самопоштовања и
самопоуздања кроз
савладавање све
сложенијих кретних
задатака
развијање
самопоштовања и
самопоуздања кроз
здравствено васпитање

- прихвата сопствени физички изглед и способности,
свестан је развојних промена
- потврђује своје способности и стиче самопоуздање

4.

1.

ПРОМОВИСАЊ
Е ПОЗИТИВНИХ 2.
СОЦИЈАЛНИХ
ИНТЕРАКЦИЈА

РАЗВИЈАЊЕ
ПОЗИТИВНЕ
СЛИКЕ О СЕБИ
2.

РАЗВИЈАЊЕ
КРЕАТИВНОСТИ 1.
КРОЗ ПОКРЕТ

Бити способан да кроз
- препознаје естетске квалитете покрета (сливен,
покрет изрази своје
грациозан, енергичан...)
емоције, искуства, осећај
за лепо и креативност
- пантомимом и покретом приказује догађај

4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ОШ„СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
4.1. Модел сачињавања школског програма
Школски програм ОШ „Сечењи Иштван“ за 1. циклус образовања сачињен је за сваки разред по
предметном приступу тј.наведени су програми свих облика рада по предмету.
Модел сачињавања програма:
Насловна страна садржи: назив програма, облик образовно-васпитног рада, разред где се програм
остварује, недељни и годишњи фонд часова, трајање програма, литература-уджбеници, наставници
који реализују шрограм
Елементе програма чине: исходи, теме, садржаји програма, оквирни број часова по темамаактивности наставника и ученика
ИСХОДИ
(ученици ће се оспособити да: )

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(листа садржаја по темама)

4.2.Начин и модел сачињавања планова образ.васпитног рада
4.2.1.Глобални планови рада наставника

Бр. часова oквирнo

АКТИВНОСТИ

Глобални планови рада наставника се доносе сваке школске године до 1. септембра и чине
саставни део Годишњег плана рада школе- као и Школског програма.
Сачињавају се на нивоу стручних већа.

остале
типове
часова
más óratipusra

ellenőrzésésre

проверу

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
TANÍTÁSI TÉMÁK

Предвиђен бр. часова за:
Előlátott óraszám
обраду
feldolgozásra

Број часова по теми
Témánkénti óraszám

Ред. број наст. теме
A ttéma sorszáma

Модел глобалних планова рада наставника

Циљеви и задаци предмета у ......разреду

Иновације у
настави
Inovációk
Напомене,
корекције
Megjegyzések,
korrekció

(feltüntetni a tantárgyon belüli-, és más
tantárgyakkal való korelációt is)

Наставне
методе
Tanítási
módszerek

Tanítási egységek

Облик рада
Munkaforma

(навести и корелацију: везе унутар предмета
и са другим предметима)

Тип часа
Óratipus

Ред. bр.
наставне теме
Ред.бр.
/A tanítási téma
наставне
sorszáma
јединице-часа /
A tanítási
egység-óra
sorszma

Наставне јединице

Наст. средства,
место рада
Taneszközök,
kivitelezés helye

4.2.2.Оперативни планови рада наставника
Опративне планове рада сачињава сваки наставник крајем текућег месеца за наредни месец уз
процену остварености циљева учења у претходном месецу.

4.2.3.Планови осталих облика образовно-васпитног рада
Модел планова допунске, додатне наставе, ЧОС, припремне наставе.
Планови се сачињавају сваке школске године до 1. септемба и чине саставни део Годишњег плана
рада школе- као и Школског програма
Месец Ред.број
САДРЖАЈ РАДА
Број
Напомена
Hónap садржаја
A MUNKA TARTALMA
часова
Megjegyzés
Sorszám
Óraszám
5. ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
-Евалуација остваривања школског програма ће се вршити континуирано од стране Стручног
актива за развој школског програма, руководства, стручне службе, Актива за школско развојно
планирање, Тима за самовредновање, председника и чланова стручних већа, кроз:
-Праћење и вредновање реализације програма рада (остварење редовне, допунске, додатне наставе,
припремне наставе, слободних активности, ЧОС,квалитет и релевантност уџбеника)-евалуација на
нивоу стручних већа ће чинити део Годишњег извештаја о раду школе,
-Праћење планирања и припремања, као и остваривања свих облика обр.васп.рада(примена
савремених метода, средстава, техника рада, прописаних циљева , исхода, стандарда) у планирању
и реализацији образовно-васпитног рада
-Праћење стручног усавршавања запослених и примена стечених знања у пракси (евиденција о
завршеним семинарима,огледни часови и др.видови хоризонталног учења, рад са приправницима
и др.)
-Праћење и вредновање рада и напредовања ученика (праћење успеха, напредовања, владања и
односа према дужностима, интересовања, слободних активности, )
-Праћење услова рада у школи- простор, опремљеност, организација живота и рада, струкутра
наставног кадра, структура родитеља ученика

-могућности и потребе родитеља, сарадња
-Потребе и могућности друштвене средине, степен укључености школе у живот околине, сарадња
са стручним инстиуцијама, друштвено-културним организацијама, установама
Инструменти праћења остваривања школског програма:
извештаји, упитници, тестови, статистички показатељи, припреме наставника, радови ученика.
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