ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

На основу одредаба Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.гл. РС" бр.
88/2017), Закона о основном образовању и васпитању ("Сл.гл.РС" бр. 55/2013 и 101/2017 сачињен је

[KOLSKI PROGRAM
Школски програм садржи:
1) циљеве школског програма;
2) план наставе и учења основног образовања и васпитања;
3) програме обавезних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
4) изборне програме по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
5) програме активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
6) програм допунске и додатне наставе;
7) програм културних активности школе;
8) програм школског спорта и спортско-рекреативних активности;
9) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације
и програми превенције других облика ризичног понашања;
10) програм ваннаставних активности ученика;
11) програм професионалне оријентације;
12) програм здравствене заштите;
13) програм социјалне заштите;
14) програм заштите животне средине;
15) програм сарадње са локалном самоуправом;
16) програм сарадње са породицом;
17) програм излета, екскурзија и наставе у природи;
18) програм рада школске библиотеке;
19) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад.
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном
плану чине прилог школског програма.
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата
заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице
локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и
здравља на раду.
Школски програм за, припремни предшколски програм део је овог Школског програма
Школски програм садржи и друга питања од значаја за школски програм.
Школски програм доноси школски одбор, по правилу, сваке четврте године, у складу са
наставним планом и програмом."

OSNOVNI PODACI O [KOLI
LOKACIJA I STATUSNI USLOVI
Основна школа "Младост" Томашевац установа је за обављање делатности основног
образовања и васпитања као и остваривање предшколског програма.
Налази се на подручју општине Града Зрењанина у оквиру мале сеоске МЗ Томашевац.
Основана је Одлуком Владе Републике Србије бр. 05022-3560/29 од 20.08.1994.године о
просторном распореду основних школа.
Пословно име школе је Основна школа " Младост "Томашевац.
Седиште школе налази се у Томашевцу, Трг слободе бр. 8.
Школа је уписана у судски регистар који се води код Трговинског суда у Зрењанину
регистарски уложак број 5 - 23 и регистар основних школа при Министарству просвете и спорта.
Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу закона и
Статута. Има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и
правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. Послује преко својих текућих рачуна
који се воде код Управе за јавна плаћања.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА
Obrazovno vaspitni rad realizuje se u objektu {kole u Toma{evacu, koji je namenski gra|en,
odnosno dogra|ivan i adaptiran i funkcionalno opremqen. Za nastavni proces opremqene su u~ionice za
ni`e - od 1 - 4. razreda i vi{e od 5 - 8. razreda. Name{taj odgovara uzrastu u~enika , nastavna sredstva i
didakti~ki materijal je grupisan u pojedinim u~ionicama za odgovaraju}i razred od 1-4.
Nastava u vi{im razredima od 5 - 8. izvodi se u specijalizovanim u~ionicama, odnosno kabinetima .
Opremqene su slede}e specijalizovane u~ionice :
 za nastavu srpskog jezika i multimedijalnu nastavu
 za nastavu muzi~ke i likovne kulture
 za nastavu biologije i hemije
 za nastavu matemetike i fizike
 za nastavu geografije i istorije
 za nastavu TO sa pripremnom prostorijom
 za versku i nastavu gra|anskog vaspitawa
 za nastavu informatike i ra~unarstva
Za nastavu fizi~kog vaspitawa postoji fiskulturna sala i ostale prate}e prostorije kao {to su
svla~ionice za u~enike, umivaonici zatim prostorije za sme{taj sprava i opreme za nastavu fizi~kog
vaspitawa.Za pripremawe dopunskog obroka - u`ine, za u~enike u {koli postoji |a~ka kuhuwa sa
trpezarijom. \a~ka kuhiwa je opremqena prema svim higijensko-zdrastvenim zahtevima za pripremu
dopunskog obroka. Veli~ina i name{taj trpezarije omogu}ava organizaciju podele u`ine u dve smene.
U krugu {kole ne postoji teren za male sportove, gde se izvodi nastava fizi~kog vaspitawa u
jesewem i prole}nom periodu, ve} se koristi igrali{te sportskog kluba.
Prostorne mogu}nosti omogu}avaju rad u jednoj smeni-prepodnevnoj. U popodnevnim ~asovima
organizuju se ostali vidovi obrazovno - vaspitnog rada.

TEHNI^KA OPREMQENOST
Za uspe{nu realizaciju obrazovno - vaspitnog programa po razredima i nastavnim predmetima,
{kola raspola`e potrebnim tehni~kim i drugim nastavnim sredstvima i pomagalima u dovoqnom broju,
{to je u skladu sa normativom o opremqenosti osnovnih {kola, {to se mo`e sagledati iz naredne tabele,
koja su u dobrom upotrebnom stawu.
NAZIV
Elektronska interaktivna “ СМАРТ „ tabla
Grafoskop
Video-projektor (bim)
PC Ra~unar
Lap top
Kolor laserski {tampa~
Skener
Digitalni kamkoder
Digitalni foto aparat
Razglasni sistem za priredbe
Razglasni sistem u {kolskoj zgradi
Laserski crno beli {tampa~
Ink xet {tampa~
Foto kopir aparat
Projekciono platno
Elektri~ni klavir

Br
oj
2
12
10
45
3
1
3
2
2
2
2
4
2
2
13
1

NAZIV

Broj

Sintisajzer-дигитални електрични клавир
TV prijemnik
Radio prijemnik
CD kasetofon
Harmonika
Radiokasetofon
Muzi~ka mini linija
Gramofon
Episkop
Kinoprojektor 16 mm
Kinoprojektor 8 mm
Kasetni projektor
Dijaprojektor DPU i automatski
Responderi-komplet
Videorekorder
DVD plejer

2
10
2
8
1
3
2
6
3
1
1
3
8
1
3
10
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1.CIQEVI [KOLSKOG PROGRAMA
Ciqevi [kolskog programa su :
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање
ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем
образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности,
потребе неговања и развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке
етике, заштите и добробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним
научним сазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у
складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних
компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и
технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за
тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и
будућег живота;
12) развијање позитивних људских вредности;
13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и
пријатељства;
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и
способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности,
толеранције и уважавање различитости;
16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији,
поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања
у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике
Србије као државе засноване на знању.



Svrha programa obrazovawa
Kvalitetno obrazovawe i vaspitawe koje omogu}ava sticawe jezi~ke , matemati~ke, nau~ne, umetni~ke,
kulturne, zdravstvene, ekolo{ke i informati~ke pismenosti neophodne za `ivot u savremenom i
slo`enom dru{tvu.
 Razvijawe znawa, ve{tina, stavova i vrednosti koje osposobqavaju u~enika da samostalno zadovoqava
svoje potrebe i interese, razvija sopstvenu li~nost i potencijale, po{tuje druge osobe i wihov
identitet, potrebe i interese, uz aktivno i odgovorno u~e{}e u ekonomskom , dru{tvenom i kulturnom
razvoju dru{tva.

2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
3. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА
НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И
ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
5. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И
ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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Полазне основе, односно правни основ за реализацију тачака 2-5. касо и њихов
садржај , налазе се у следећим правним актима;
Правилник о плану наставе и учења за
први циклус основног образовања и
васпитања и програму наставе и учења
за први разред основног образовања и
васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
10/2017 и 12/2018

1 разред

Правилник о наставном плану и
програму за први и други разред
основног образовања и васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006 - др.
правилник, 2/2008 - др. правилник, 2/2010,
7/2010, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 4/2013, 14/2013,
5/2014, 11/2014, 11/2016, 6/2017 и 12/2018

2 разред

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 - др. правилник, 2/2008 - др.
правилник, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011,
1/2013, 11/2014, 11/2016 и 12/2018

3 разред

Правилник о наставном програму за
четврти разред основног образовања и
васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
3/2006, 15/2006 - др. правилник, 2/2008 - др.
правилник, 3/2011, 7/2011, 1/2013, 11/2014,
11/2016, 7/2017 и 12/2018

4 разред

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”, број
6/2007, 2/2010, 3/2011, 1/2013, 4/2013, 11/2016,
6/2017, 8/2017, 9/2017 и 12/2018

5 разред

Правилник о наставном програму за
шести разред основног образовања и
васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник”бр.
5/2008, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 5/2014,
11/2016, 3/2018 и 12/2018

6 разред

Правилник о наставном програму за
седми разред основног образовања и
васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
6/2009, 3/2011, 8/2013, 11/2016 и 12/2018

7 разред

Правилник о наставном програму за
осми разред основног образовања и
васпитања

“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
2/2010, 3/2011, 8/2013, 5/2014, 11/2016, 7/2017
и 12/2018

8 разред

6. PROGRAM DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE
Dopunska nastava
U ciqu individualnog razvoja u savremenoj osnovnoj {koli vr{i se diferencirani pristup u~enicima. Me|u diferenciranim vidovima obrazovno-vaspitnog
rada je i dopunska nastava.
Dopunska nastava je po svojim mogu}nostima veoma prikladna za u~enike koji
zaostaju u redovnoj. Dopunska nastava je po svojim zadacima i nameni vannastavna
aktivnost.
Sa ovim vidom obrazovno-vaspitnog rada zapo~iwe se individualnim pristupom
u~enicima na ~asovima redovne nastave, naravno onim u~enicima kojima je to
potrebno. Sa ovim radom nastavqa se i van nastave . To je obavezna vannastavna
aktivnost {kole namewena u~enicima koji povremeno ili stalno zaostaju u
napredovawu. U ovu pedago{ku aktivnost u~enici se ukqu~uju po preporuci predmetnog
nastavnika, odeqewskog stare{ine, {kolskog psihologa kao i stru~nih organa {kole.
Dopunska nastava organizova}e se tokom radne nedeqe i u toku zimskog raspusta.
Dopunska nastava bi}e organizovana u grupama u~enika.
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Dodatna nastava
Osnovni ciq i smisao organizacije i izvo|ewa dodatnog obrazovno-vaspitnog
rada je kao komplement redovne nastave i slobodnih u~eni~kih aktivnosti, da
doprinese i omogu}i optimalan razvoj darovitih u~enika, {to potpuniji razvoj
wihovih op{tih i posebnih sposobnosti u funkciji {ireg i br`eg napredovawa
u~enika.Ova nastava }e biti realizovana ukoliko se iz pojedinih predmeta detektuju
u~enici sa posebnim sklonostima i to u obimu koji }e biti uskla}en sa zadu`ewima
nastavnika u okviru 40-~asovne radne nedeqe.

Pripremna nastava
Pripremna nastava, kao vid obrazovno-vaspitnog rada, organizuje se sa
u~enicima koji budu upu}eni na razredni i popravni ispit. Pripremna nastava
organizuje se u junu mesecu za u~enike 8. razreda a u avgustu mesecu za sve u~enike
upu}ene na razredni i popravni ispit , od 5.-8. razreda u trajawu od 5 dana, po dva ~asa
za svaki nastavni predmet koji u~enik pola`e kao popravni ispit, svega 10 ~asova po
predmetu.

Pripremna nastava za polagawe zavr{nog ispita
Pripremna nastava za polagawe zavr{nog ispita se organizuje u
2.polugodi{ta osmog razreda a 10 dana pre polagawa ispita sa po 2 ~asa dnevno.

toku

7. PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI [KOLE
[kola }e sa svojim nastavnicima i u~enicima u~estvovati u slede}im oblicima
kulturnog i javnog delovawa: javni nastupi, smotre, priredbe, izlo`be, takmi~ewa i
drugi oblici javnog nastupa i delovawa.
Redni
broj

OBLICI KULTURNOG I JAVNOG
DELOVAWA

Vreme
aktivnosti

Nosioci aktivnosti

1.

JAVNI NASTUPI

27. Januar
Dan {kole

De~ji savez,Liter.rec.
Folklorna

2.

PRIREDBE
Odeqewske priredbe
Prijem prvaka

Kraj {k.g.
Do~ek n.g.
01.09.

Dramska,Liter.-reci.
Odeq.zajed.,Sekcije

3.

IZLO@BE
A/ Izlo`ba likovnih radiova

Stalna.

Likovna sekcija
Komisija KJD,De~ji
savez

4.

TAKMI^EWE U OKVIRU [KOLE
- jesewi kros u~enika
- sportska takmi~ewa
- prole}ni kros u~enoika

Oktobar
Tokom godine
maj

Nastavnik fizi~kog
vaspitawa

5.

TAKMI^EWE NA NIVOU OP[TINE
I REGIONA
- recitatori
- ko{arka
- pokret "Nauku mladima"
- iz nastavnih predmeta

Prole}e
prole}e
April
maj

Nas.srpskog jezika
Nas.fiz.vaspitawa
Predmetni nas.
Predmetni nas.

6.

SUSRETI
a) Pesni~ka {tafeta
b) vedri de~ji susret " kviz "
c) sportski susreti
d) Dan {kole

April-maj
decembar
juni

Liter.-recitatori
De~ji savez
Nas.fiz.vas.
De~ji savez

U okviru ove oblasti rada na{a [kola }e nastaviti plodnu saradwu sa
slovena~kom “2.osnovnom {olom” iz Ceqa.
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8. PROGRAM [KOLSKOG SPORTA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI
Izabrani sport, nakon izvr{enog opredeqewa u~enika za vrstu sporta ostvariva}e se,
jedan ~as sedmi~no od 5-8. razreda.
Nedeqa {kolskog sporta, uz saradwu sa lokalnom samoupravom, organizova}e se jednom u
toku svakog polugodi{ta. Ova nedeqa }e obuhvatiti takmi~ewa u~enika u sportskim
disciplinama prilago|enim uzrastu i mogu}nostima u~enika.U 1. polugodi{tu }e to biti u
sklopu „De~je nedeqe“ a u drugom }e se termin utvrditi u dogovoru sa lokalnom samoupravom i
\a~kim parlamentom.
Sportske sekcije }e biti organizovane ya u~enike shodno wihovim interesovawima i
`eqama u okviru predmeta fizi~ko vaspitawe.

9. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног, вербалног или невербалног
понашања, којe за последицу има стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства
деце/ученика. У насиљу је увек присутна неравнотежа моћи, која се у ситуацијама насиља злоупотребљава.
Постоје различити облици насиља:
Емоционално/психолошко насиље је врста насиља која доводи до тренутног или трајног угрожавања
психичког и емоционалног здравља и достојанства детета;
Социјално насиље се односи на одвајање детета од других на основу различитости;
 Физичко насиље доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика:
Електронско насиље представља злоупотребу информационих мрежа;
Сексуално насиље и сексуална злоупотреба деце подразумева њихово укључивање сексуалну активност,
коју она несхватају у потпуности и за коју нису развојно дорасла.
Дискриминација подразумева понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин,
неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односноврши пропуштање чињења (искључивање,
ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или
њима блиских лица, а који се заснивају на раси, боји коже, прецима, држављанству, статус миграната,
расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима,
полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу,
генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном
статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама
утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Насилно понашање није у сваком случају
дискриминаторно, али свако дискриминаторно јесте насилно. Вређање угледа, части или достојанства личности
у установи јесте понашање лица или групе лица које може да има обележја психичког и социјалног насиља или
злостављања. Када се узнемиравањем и понижавајућим поступањем повређује неко од личних својстава,
понашање се квалификује као дискриминација. Сегрегација представља издвајање учесника у обарзовању на
основу личног својства, и то када учесници у образовању у установи или у вези са радом установе, услед својих
личних својстава, неоправдано одвајају од других учесника и искључују из активности групе или одељења;
образују засебне групе или одељења из разлога који није у складу са Законом и посебним законом; у групи,
одељењу, односно у установи структура учесника у образовању у погледу припадности различитим етничким и
другим осетљивим друштвеним групама драстично одступа од структуре деце и ученика са подручја установе,
осим ако је то последица специфичности установе.
На основу анализе заступљености дискриминације и насиља у нашој школи предлажемо следећи
Програм за заштиту деце:

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ




Путем превентивних мера тежимo да остваримо следеће циљеве:
Стварање и неговање климе прихватања, сарадње , толеранције и уважавања, развијање позитивног
система вредности
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад школе за
препознавање дискриминације, вређања угледа, части или достојанства личности, насиља ,
злостављања и занемаривања - .
Информисање свих укључених у живот и рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од
дискриминације, сегрегације, насиља и реаговање у овим ситуацијама.
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ

Увођење у природу проблема (насиља) путем пригодних прича о насиљу – УНИЦЕФОВ
приручник

Учитељи, разредне старешине

Приче о насиљу – лично искуство

Учитељи, разредне старешине

Анкета о насилништву
Испитивање и анализа понашања другова у одељењу
Испитивање и анализа понашања другова у школи

Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине
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Анализа властитог понашања – Да ли сам ја насилник?
Анализа добијених резултата
Анализа адекватних поступака реаговања у ситуацијама малтретирања међу вршњацима –
„Шта би требао да урадиш ако те неко малтретира?“
Савети за избегавање насилништва – „Учионица без насилништва“
Формирање одељенских заклетви у вези насиља и начина реаговања на насиље
Помоћ ученицима да открију своја интересовања и да им се посвете
Савети ученицима како стећи и задржати пријатеље
Литерарни и ликовни конкурс на тему ненасиља
Психолошка анализа ученика који су путем протокола за праћење емоционалног стања
детектовани као ученици са проблемима у емоционалној сфери

Учитељи, разредне старешине
Психолог школе
Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине, психолог
Учитељи, разредне старешине
Предметни наставници
Психолог школе

Обрада тема које се односе на Дечја права, на појам равноправности међу половима, на тему
дискриминације и предрасуда, сексуалности,...

Учитељи, разредне старешине, психолог
школе

Израда едукативних паноа за ученике, запослене у школи и родитеље у вези насиља– по
потреби
Спровођење радионица са ученицима у циљу развијања социјалних и емоционалних
вештина ученика и способности за ненасилно решавање конфликата у школи
Спровођење радионица са ученицима у циљу развоја способности препознавања насиља и
реаговања на насиље – Приручник: „Дигитално насиље: превенција и реаговање“
Спортски турнири
Дежурства запослених у ходницима и у дворишту за време одмора
Праћење понашања свих актера образовно – васпитног рада и ученика путем видео надзора

Учитељи, разредне старешине, психолог
школе

Предавања за родитеље (родитељски састанци) о насиљу, дискриминације, вређњу угледа и
части
Пружање додатне подршке учесницима образовања и васпитања и њиховим родитељима из
мањинских и осетљивих друштвених група (сметње у развоју, инвалидитет, здравствене
тешкоће, недовољно познавање језика на којем се изводи настава, ризик од напуштања
школовања…)
Стручно усавршавање запсолених
Праћање и вредновање остварености и ефеката програма заштите
Предавања за наставнике на тему насиља, дискриминације, вређњу угледа и части

Учитељи, разредне старешине
Учитељи, разредне старешине, наставник
информатике
Предметни наставник
Дежурни наставници
Директор школе
Учитељи, разредне старешине у сарадњи
са психологом школе и наставником
информатике
Одељењске старешине, психолог, секретар
установе, директор установе
Директор установе, чланови тима за
заштиту
Чланови тима за заштиту
Тим за заштиту деце од насиља, психолог
школе, наставник информатике

Предлог радионица за рад са ученицима:
„Шта је насиље“, „Конфликт и мир“, „Да сам ја неко...“, „Слушам те, слушаш ме“, „Језик позитивне
акције“, „Слушање у облацима“, „Како да ти кажем“, „У туђим ципелама“, „Бес“, „Кућни ред школе“,
„Утврђивање правила понашања према друговима из разреда“, „Сандуче за добра дела“, „Чинимо добра
дела“, „Извештавамо о доброти“, „Картице за похвалу“, „Одељенска заклетва“, „Беџеви са порукама
против насиља“, „Кампања против насилништва“, „Поносим се што сам другачији“, „Игре афирмативног
говора о себи“, „Похвале у кругу“, „Како да стекнем пријатеље“, “Насиље на телевизији“, „Осећам се
овако“, „Како се ко осећа кад...“, „Кад ја нећу...“, „Шта се коме допада“, „Шта можемо да урадимо да нам
живот буде лепши?“, радионице из приручника „Дигитално насиље: превенција и реаговање“

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ
Интервентне мере јесу поступци и процедуре којима се служимо у ситуацијама сумње или стварог дешавања
насиља над децом било од стране одрасле особе запослене у институцији, било од стране одрасле особе која
није запослена у институцији или у ситуацијама када се насиље дешава међу децом. Кораци су обавезујући и у
потпуности предвиђени Посебним протоколом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно – васпитним установама. У установи се интервенише и у случајевима сумње или
утврђеног вређања угледа, части или достојанства личности и дискриминаторног понашања из расистичких ,
сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или
других облика дискриминаторног понашања према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и
инвалидитетом, према родном идентитеу, полу, сексуалној орјентацији, раси, боји коже, верској и националној
припадности, језику, имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или
стварним личним својствима.
Први корак у интервентним активностима јесте процена нивоа ризика за безбедност детета која подразумева
узимање у обзир следећих критеријума:
Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље
Где се дешава насиље (у институцији или ван ње)
Ко су учесници у насиљу
Облик и интензитет насиља
На основу процене нивоа ризика за безбедност детета доносимо одлуку о начину реаговања (случај се
решава у установи; случај решава установа у сарадњи са другим релевантним установама или се случај
прослеђује надлежним службама). Након ове одлуке примењујемо конкретне поступке у циљу заштите детета
од дискриминације и/или насиља (предвиђене Посебним протоколом). Интервентне активности подразумевају
и стварање услова за реинтеграцију свих учесника насиља у заједницу установе и њихов даљи безбедан и
квалитетан живот и рад у установи.
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ

У случају сумње или
дешавања насиља
дискриминације,

По потреби
У случају сумње или
дешавања насиља,
дискриминације
У случају сумње или
дешавања насиља,
дискриминације
У случају сумње или
дешавања насиља,
дискриминације
У случају сумње или
дешавања насиља,
дискриминације
У случају сегрегације
У случају сумње или
дешавања насиља,
дискриминације

Школски програм
АКТИВНОСТИ

Усклађена и доследна примена утврђених поступака и
процедура у ситуацијама дискриминације, насиља (сазнање о
насиљу, прекидање насиља, смиривање ситуације, обавештавање
родитеља, консултације, ,предузимање конкретних мера за
заштиту детета, праћење ефеката предузетих мера); у случају
дискриминаторног понашања запосленог према учеснику у
образовању (заустављање дискриминаторног понашања,
смиривање ситуације, обавештавање родитеља, подношење
пријаве директору установе, консултације тима за заштиту,
обавештавање Министарства – надлежне школске управе,
праћње ефеката предузетих мера)
Сарадња са релевантним службама (здравствене установе, МУП,
Центар за социјални рад)

НОСИОЦИ

Сви запослени у школи,
Тим за заштиту деце

Тим за заштиту деце

Евидентирање случајева насиља

Тим за заштиту деце

Саветодавни рад и подршка деци која трпе дискриминацију
и/или насиље

Тим за заштиту деце

Оснаживање деце која су посматрачи насиља на конструктивно
реаговање

Тим за заштиту деце

Рад са децом која врше насиље и/или дискриминацију

Тим за заштиту деце

Израда плана десегрегације

Тим за заштиту деце

Саветодавни рад са родитељима

Тим за заштиту деце

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ
U posledwih nekoliko godina suo~eni smo sa naglim porastom socijalno nepo`eqnog
pona{awa kod mladih. Drugim re~ima, narkomanija, alkoholizam, kockawe, agresivno pona{awe
i maloletni~ka delinkvencija do`ivqavaju svoju ekspanziju.
Adolescencija ili tzv. mladala~ko doba pripada kriznim `ivotnim periodima. Okosnicu
adolescentne krize ~ine kriza identiteta, odnosno razvoj celokupnog JA kao osnova

celokupnog procesa du{evnog sazrevawa. U tragawu za sopstvenim identitetom,
svaki adolescent, u mawoj ili ve}oj meri, eksperimenti{e sa razli~itim ulogama - od
konstruktivnih i po`eqnih, do socijalno neprihvatqivih.
U procesu formirawa identiteta neophodno je da se isprobaju razli~ite uloge,
identifikacije, razli~iti sistemi vrednosti, da bi se napravio kona~an odabir onih
elemenata od kojih }e se formirati identitet. Deo tog eksperimenta je povezan i sa
rizikom.
Pove}ana impulsivnost i agresivnost u pubertetu (delom odre|ena promenama u
hormonalnom statusu) mogu doprineti pove}awu verovatno}e javqawa rizi~nih oblika
pona{awa.
Svim upravo navedenim karakteristikama adolescentnog perioda treba dodati i jo{
nepotpuno razvijene kognitivne sposobnosti u ranoj adolescenciji koje verovatno
uti~u na nepotpunu ili nepreciznu procenu rizika koji sledi odre|enu aktivnost.
^esto su mladi, u `eqi da doka`u svoju nezavisnost i slobodu odlu`~ivawa, skloni da
rade upravo ono {to im roditeqi i odrasli zabrawuju. Mladi `ele da istra`uju,
pronalaze novo, eksperimenti{u.
Na nivou {ire dru{tvene zajednice postoje dva zna~ajna faktora koja pospe{uju rizik
pona{awe. Prvi faktor je dostupnost potencijalno opasnih stvari kao {to su droga,
alokohol, cigarete pogotovo, a drugi faktor je nepovoqni uticaj sredstava masovnih
komunikacija. Reklamiraju se produkti koji su opasni po zdravqe (cigarete, alkohol) i
name}u se, bilo direktno, bilo indirektno, stavovi koji podr`avaju opasne akcije,
formiraju se norme po`eqnog koje u sebe ukqu~uje elemente avanturizma i
neustra{ivosti.
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Upotreba droga, a ovom prilikom moramo govoriti i o alkoholu i duvanu, smatra
se kori{}ewem sredstava zavisnosti.
Upotreba droga, alkohola i duvana ima i zajedni~ke va`ne karakteristike:
 wihovo kori{}ewe naj~e{}e po~iwe na uzrastu od 10 - 20 godina;
 u osnovi sve tri pojave, a tu mo`emo dodati i nasilni~ko pona{awe, stoji
sklonost onim oblicima pona{awa koji nose rizik, a koji su, kao {to je ve}
nagla{eno, veoma karakteristi~ni i ~esto u periodu adolescencije;
 i upotreba droga i pu{ewe i kori{}ewe alkohola su oblici pona{awa veoma
povezani sa zdravqem, tzv. zdravstveni problemi.
U obja{wewu zbog ~ega dolazi do upotrebe sredstava zavisnosti i nasilni~kog
pona{awa u adolescenciji, postoji vi{e modela. Ve}ina tih modela se bazira na
interakciji sredine i osobina li~nosti. Model Levina (preuzet iz kwige Nile KaporStanulovi} Na putu ka odraslosti), koji glasi
P = L, O
( gde je P - pona{awe, L - odrednice koje pripadaju li~nosti, a O - odrednice koje pripadaju okolini)

to najboqe obja{wava. Konkretno, pona{awe }e biti rezultat faktora li~nosti i
faktora sredine.
Mnogi od faktora koji dovode mlade u opasnost od zloupotrebe droga, alkohola i
duvana, kao i nasilni~kog pona{awa su van kontrole {kolskih vlasti i nastavnika,
me|utim, nastavnici su ~esto svesni faktora rizika prate}i rad i pona{awe svojih
u~enika.
Faktori koji dovode mlade u opasnost od zloupotrebe droga, alkohola, duvana i
nasilni~kog pona{awa, mogu se svrstati u faktore sredine i individualne faktore
rizika.
FAKTORI SREDINE
1. Ekonomsko / socijalno siroma{tvo (deca iz socijalno ni`ih porodica - koje su
socijalno izolovane, u lo{im `ivotnim uslovima, sa roditeqima koji imaju
zanimawa koja se malo cene ili su nezaposleni - su u pove}oj opasnosti od
hroni~no prestupni~kog pona{awa i ~este upotrebe droga i alkohola.
2. Lo{e susedstvo i slaba organizacija dru{tva - susedstvo u kome je visoka stopa
kriminala i prolaznim stanovnicima, ne proizvodi ose}aj pripadnosti i stabilne
veze koji postoje u re|e naseqenim susedstvima sa niskom stopom kriminala.
3. Prelazni period i selidbe - prelazni periodi kao {to je prelazak iz osnovne u
sredwu {kolu ili prelazak iz ni`ih u vi{e razrede, povezan je sa povi{enom
stopom uzimawa alkohola i droge kod mladih. Selidbe tako|e imaju negativan
uticaj. [to se porodica ~e{}e seli, dete pre mo`e do}i u opasnost od problema sa
drogom.
4. Zakoni i dru{tvene norme koje favorizuju upotrebu alkohola, droga i duvana veliki broj reklama na televiziji gde se reklamiraju alkoholna pi}a sa
provokativnim sloganima (tipa: probajte `ivot i sl.) i primamqive reklame
cigareta, odsustvo bilo kakvih kazni i javnih osuda za qude koji pu{e na javnim
mestima ili u prostorijama koje su rezervisane za nepu{a~e,
pozitivan odnos prema raznim avanturisti~kim poduhvatima, brzim i
nepromi{qenim vo`wama kola i rizicima, veliki broj nasilni~kih scena,
~esto veoma morbidnih, u filmovima koji se daju u terminima kada deca jo{ ne idu
na spavawe - sve to doprinosi pojavi {tetnih oblika pona{awa o kojima govirimo.
Prema tome, problem je prvenstveno problem dru{tva u celini, pa tek onda
problem {kola i drugih vaspitnih institucija.
5. Pristupa~nost droga i alkohola - kod nas jo{ ne postoji zabrana prodavawa
alkohola mla|ima od 18 godina, tako da su i alkohol, a na`alost i droga, u vidu
raznih lepkova i lakova, svima lako dostupni.

INDIVIDUALNI FAKTORI RIZIKA
U individualne faktore rizika spadaju:
1. Alkoholizam ili narkomanija u porodi~noj sredini,
2. Lo{e i nedosledno porodi~no vaspitawe,
3. Asocijalno pona{awe i hiperaktivnost,
4. Kori{}ewe droga i alkohola od strane roditeqa i wihov pozitivan odnos prema
alkoholu,
5. Neuspesi u {koli,
6. Nizak stepen ose}aja pripadnosti {koli,
7. Dru`ewe sa vr{wacima koji koriste drogu i alkohol,
8. Izolacija i buntovni{tvo,
9. Stavovi koji promovi{u upotrebu droga i alkohola
10. Rano prvo kori{}ewe alkohola i droga.
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Pored rizi~nih faktora, postoje i za{titni faktori koji doprinose tome da deca
uspe{no odole rizicima i problemima. Neka deca koja `ive sa mnogo rizi~nih
faktora, ipak uspevaju da iz svega iza|u zdrava i pobede sva isku{ewa. Tu veliku ulogu
imaju za{titni faktori. Nave{}emo neke od wih:
 smisao za humor
 unutra{wa sposobnost kontrole - dete ima ciq u budu}nosti
 zna~ajan odnos sa najmawe jednom odraslom osobom - ovde nastavnik mo`e da bude
od ogromnog uticaja
 povezivawe - oni koji rado `ive u skladu sa dru{tvenim, {kolskim i porodi~nim
standardima imaju ve}u privr`enost i bliskost i verovawa koja se protive
upotrebi droga i alkohola i koje osu|uju nasilni~ko pona{awe
 norme koje se protive upotrebi droga i alkohola.
PREVENCIJA UPOTREBE SREDSTAVA ZAVISNOSTI
Prevencija upotrebe sredstava zavisnosti je raznolika. Postoji vi{e tzv. strategija
koje mogu da se primene. Jasno je da to mora da bude zajedni~ki napor i {kole i
porodice i ostalih koji dolaze u kontakt sa mladima.
Za prevenciju upotrebe sredstava zavisnosti va`e principi koji u sebe ukqu~uju
aktivnosti bez zapla{ivawa, bez moralisawa i stava odozgo, o~uvawem samopo{tovawa,
pomo}i u izgra|ivawu stava u odnosu na temu o kojoj se govori, kao i definisawem
sopstvenog sistema vrednosti i `ivotnih opredeqewa.
U ovom domenu je posebno va`no da se izbegne zapla{ivawe posledicama (u {ta lako
mo`e da se zapadne), jer upravo te posledice poja~avaju misti~nost i privla~nost tih
sredstava (npr. halucinogeni efekti droge, smiruju}i efekti cigarete, alkohola).
Informacije pre treba da podstaknu na razmi{qawe i formirawe stava u pogledu
sredstava zavisnosti.
Mnogo korisnije od informacija o posledicama i {tetnosti kori{}ewa sredstava
zavisnosti, jeste iscrpna i otvorena diskusija (ne predavawe) o motivima, razlozima
zbog kojih qudi, posebno mladi, po~iwu da koriste drogu ili da se pona{aju
nasilni~ki. Takva diskusija mo`e da pomogne svakom pojedincu da izvu~e na povr{inu
svoje potisnuto, da podeli, makar i }utke, svoje probleme sa ostalima, da oseti da i
drugi imaju sli~ne te{ko}e, pa da po~ne da razmi{qa o alternativnim na~inima
re{avawa svojih te{ko}a umesto da be`i od realnosti.
Najvi{e obe}avaju one strategije koje se kre}u u okvirima afektivnog domena li~nosti.
To su npr. podizawe samopo{tovawa, gra|ewe sopstvenog sistema vrednosti, modela
`ivqewa koji iskqu~uje oslawawe na sredstva zavisnosti, uve`bavawe dono{ewa
odluke i re{avawe problema, sposobnost odolevawa negativnom pritisku grupe,
ve{tine opho|ewa, komunikacije, kontakta sa drugima.
Metoda koja najvi{e obe}ava je ona koja se bazira na osposobqavawu osobe da se
odupre pritisku sa strane, s obzirom da je naj~e{}i neposredni uzrok zapo~iwawa
{tetnog pona{awa nagovor ostalih, odnosno konformirawe normama grupe kojoj osoba
pripada.
Emocionalna zrelost, stabilnost je neophodni element u prevenciji. Prevencija je
uspe{na jedino ako je sa wom zapo~eto najkasnije do kraja osmogodi{weg {kolovawa.
Nakon zavr{etka osmogodi{weg {kolovawa u~estalost upotrebe duvana i alkohola je
tako visoka da se tada mo`e razmi{qati samo o odvikavawu, a za primarnu prevenciju
je kasno.
Ovaj Program ima zadatak da omogu}i {koli da ostvari `eqeni ciq na ovom
podru~ju. U Programu su autori sebi dali slobodu da ga pro{ire i upotpune i
prevencijom alkoholizma i pu{ewa kao tako|e aktuelnim problemima sa veoma
sli~nim nastankom i prevencijom. Prema tome, ciqevi koji {kola treba da ostvari u
spre~avawu upotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS) i spre~avawu vaspitnozapu{tenog pona{awa su slede}i:
odgovaraju}im obrazovnim-vaspitno postupcima razviti kod u~enika pozitivan, zdrav
i aktivan odnos prema zdravom na~inu `ivota;
formirati kod u~enika potrebu sa sam ~uva svoje mentalno i fizi~ko zdravqe;
formirati svest o velikoj {tetnosti droga (a zajedno sa drogom i alkohola i duvana)
na wihovo mentalno i fizi~ko zdravqe;
uticati na mlade da steknu {to vi{e znawa o {tetnosti kori{}ewa droga, alkohola
i duvana i pomo}i im da razviju mehanizme odbrane kojima }e se odupreti raznim
isku{ewima.
Zadaci koje {kola treba da ostvari na planu spre~avawa upotrebe sredstava
zavisnosti i na suzbijawu neprihvatqivih oblika pona{awa su:

- 10 -

ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

{kola svojim celokupnim obrazovno- vaspitnim radom, svojom organizacijom i
funkcionisawem treba da stvori optimalne kadrovske, prostorne, ekolo{ke i
estetske uslove za normalan razvoj u~enika;
{kola treba preventivno da deluje protiv svakog devijantnog pona{awa i upotrebe
droga, alkohola i duvana;
{kola treba da ostvari tesnu saradwu sa roditeqima u~enika i institucijama
dru{tva;
{kola mora u~enicima konstantno pru`ati informacije o {tetnom uticaju PAS na
wihovo psiho-fizi~ko zdravqe (uskla|eno sa uzrastom u~enika);
stalnom saradwom sa porodicom, zdravstvenim i socijalnim ustanovama {kola je
du`na da prati pona{awe u~enika i otkriva te{ko}e koje se javqaju u toku rasta i
razvoja i preduzima neophodne mere;
{kola ima obavezu da aktivno osmisli slobodno vreme u~enika u vannastavnim
aktivnostima, kao {to su sportske, kulturne, umetni~ke sekcije, dru{tvenokoristan rad, razne humanitarne aktivnosti;
preko zajedni~kih aktivnosti sa organizacijama koje okupqaju mlade, kao {to su De~ji
savez, Podmladak Crvenog krsta i odeqewskih zajednica, {kola mora da stvori
uslove i da brine o razvijawu pozitivnih li~nih i dru{tvenih vrednosti;
{kola mora stalno pratiti probleme koji mogu dovesti do {tetnih oblika pona{awa
i iznalaziti metode i oblike rada koji }e se koristiti u borbi protiv ovih pojava;
{kola ima obavezu da redovno informi{e roditeqe, prosvetne, socijalne i
zdravstvene institucije o kretawu pojava;
u {koli se mora obezbediti kontinuirana obuka prosvetnih radnika koji su
anga`ovani na prevenciji upotrebe sredstava ovisnosti i nasilni~kog pona{awa
kod u~enika.
PROGRAM MERA I AKTIVNOSTI
Za spre~avawe narkomanije (a pored we i alkoholizma i pu{ewa) i spre~avawe pojave
nasilni~kog pona{awa, {kola }e delovati na slede}im poqima:
*Na globalnom planu funkcioisawa {kole kao obrazovno-vaspitno institucije,
putem nastave, slobodnih aktivnosti, odeqewskih zajednica i dru{tveno-korisnog
rada;
*Preko odeqewskih stare{ina, nastavnika i u~iteqa;
*Putem aktivnosti stru~nog saradnika - psihologa;
*Saradwom sa roditeqima u~enika;
*Saradwom sa dru{tvenom sredinom i institucijama.
Ostvarivawe vaspitnih ciqeva na planu borbe protiv droga i nasilni~kog pona{awa putem
nastave, slobodnih aktivnosti, odeqewskih zajednica i dru{tveno-korisnog rada
[kola }e svojim aktivnostima obezbediti da u~enici steknu znawa o {tetnosti
kori{}ewa PAS i da formiraju stavove, vrednosti i pona{awe koji karakteri{u
zdravu li~nost i zdrav stil `ivota.[kola }e raditi na usvajawu znawa u~enika o
pravilima pona{awa, vrednosnim normama i odgovornom pona{awu.
Tako|e, posebna pa`wa }e se obratiti na formirawe mehanizama odbrane
pritisaka i negativnog uticaja vr{waka, o prednosti odolevawa pritiscima, o
ve{tini da se ka`e NE {tetnim oblicima pona{awa, analizira}e se reklame i
wihovo dejstvo na pojedinca itd.
-U saradwi sa medicinskim slu`bama, za vi{e razrede (od 5-8.r) organizova}e se
predavawa lekara specijaliste na teme: Narkomanija, alkoholizam kod omladine
preventiva, posledice po normalan `ivot, le~ewe” i predavawe Borba protiv pu{ewa,
preventiva, oboqewe, le~ewe - rak plu}a i Disajnih organa, odvikavawe od pu{ewa.
vreme realizacije: u dogovoru sa realizatorima
nosioci realizacije: psiholog {kole
-U okviru slobodnih i vannastavnih aktivnosti, {kola ve} godinama radi na aktivnom
osmi{qavawu slobodnog vremena kod u~enika, pa }e i daqe nastaviti sa tom praksom.
U~enicima se posle nastave nudi niz zanimqivih sadr`aja: ko{arka, rukomet, karate,
~asovi engleskog jezika, hor, brojne sekcije, stoni tenis i folklor. Ciq ovih
aktivnosti jeste da se u~enicima pomogne da aktivno i zdravo osmisle svoje slobodno
vreme, kako ne bi do{li u situaciju da se usled neaktivnosti i dosade okrenu {tetnim
oblicima pona{awa.
vreme realizacije: tokom cele godine
nosioci realizacije: nastavnici, saradnici sa strane
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-U okviru dru{tveno-korisnog rada, {kola aktivno u~estvuje u svim radnim
aktivnostima i koje sama organizuje i koje organizuju druge institucije, u~estvuje i
pokre}e razne humanitarne akcije ~ime se kod u~enika razvija svest o pozitivnom i
aktivnom `ivotu, pomo}i i solidarnosti, vrednosti dru{tveno-korisnog rada.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci aktivnosti: svi nastavnici, stru~ni saradnik, direktor {kole
Aktivnosti odeqewskih stare{ina, nastavnika i u~iteqa
Svaki odeqewski stare{ina je du`an da u svom odeqewu na ~asovima odeqewskog
stare{ine obradi sa u~enicima temu o {tetnosti kori{}ewa sredstava zavisnosti i
spre~avawu delinkventnog pona{awa. Teme za ove ~asove su ponu|ene od strane
psihologa {kole koji i u~estvuje u obradi tih tema. Ponu|ene su slede}e teme:
-Pona{awa koja nose rizik: droga, alkohol, duvan
-Pravilna ishrana u pubertetu je izuzetno va`na
-Alkoholizam, narkomanija, pu{ewe - kako ih pobediti, kako im se odupreti.
vreme realizacije: tokom godine na ^OS -u
nosioci realizacije: odeqewske stare{ine, psiholog {kole
Svaki nastavnik u okviru svog predmeta i shodno wegovom sadr`aju du`an je da gde
god je to mogu}e upozna u~enike sa {tetno{}u kori{}ewa psihoaktivnih supstanci i
problemima nasilni~kog pona{awa i da poku{aju da zajedni~ki izna|u modele
re{avawa problema.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: predmetni nastavnici
Svaki u~iteq ni`ih razreda (od 1-8.) ima obavezu da u skladu sa uzrastom u~enika
obezbedi da u~enici steknu znawe o formirawu stavova, vrednosti i pona{awa koji
karakteri{u zdravu li~nost i zdrav stil `ivota.Teme koje mogu biti obra|ene: ishrana,
potrebe organizma, pojam zdrave hrane, prepoznavawe neispravne hrane, lekovi, da li
se zdravo hranim? U oblasti usvajawa znawa i oblika pona{awa predvi|enih zakonima
i pravilima o zabrani kori{}ewa PAS, teme: {ta su pravila, va`nost po{tovawa
zakona, propisa i pravila pona{awa, vrednosti, odgovorno pona{awe.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: u~iteqi ni`ih razreda, psiholog {kole

Stru~ni saradnik-psiholog
U okviru svojih aktivnosti u okviru borbe protiv narkomanije, alkoholizma i
pu{ewa, psiholog {kole }e preduzeti niz aktivnosti.
Sa u~enicima ni`ih razreda od 1. do 4. sprove{}e psiholo{ke radionice "^uvari
osmeha", "Bukvar de~jih prava" i "Jezik `irafe" - model nenasilne komunikacije u
skladu sa osobenostima odeqewa. Ciq ovih radionica je da se u~enicima ni`ih
razreda olak{a proces adaptacije na {kolu i {kolske obaveze, da se podstaknu
socijalne interakcije, dru`ewe, po{tovawe razli~itosti, da se upoznaju sa pravima i
obavezama, da nau~e konstruktivno da re{avaju sukobe i da razvijaju sebe u pravcu zdrave
i stabilne li~nosti.
vreme realizacije: tokom godine na ^OS-u
nosioci realizacije: u~iteqi, psiholog {kole
Sa vi{im razredima psiholog }e organizovati preventivne radionice na temu
narkomanije, pu{ewa, alkoholizma, seksualnosti i pravilne ishrane, kao i program
U~ionice dobre voqe. Ciq ovih radionica je podsticawe razvoja svesti o sebi - svesti
o svim aspektima li~nosti (fizi~kim, socijalnim, psiholo{kim) i razvoj autonomne
li~nosti i unapre|ivawe mentalnog i fizi~kog zdravqa.Tako|e, ciq im je da u~enici
nau~e da se odupru isku{ewima i da zajedni~ki prona|u optimalne strategije za
re{avawe individualnih problema i kriza.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: psiholog {kole, odeqewske stare{ine
Pored navedenih aktivnosti, psiholog }e uzeti aktivno u~e{}e u svim aktivnostima
predvi|enim ovim Programom.
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Saradwa sa roditeqima
U okviru saradwe sa roditeqima na roditeqskim sastancima }e se obraditi po jedna
tema iz ovih oblasti: Problemi porodi~nog vaspitawa, Fizi~ke i psihi~ke promene
kod dece u pubertetu, Rizi~na pona{awa: narkomanija, alkoholizam, pu{ewe, i sl.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: odeqewske stare{ine, psiholog
[kola }e roditeqe redovno informisati o aktivnostima koje se preduzimaju na
prevenciji narkomanije, alkoholizma, pu{ewa i nasilni~kog pona{awa.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: svi nastavnici, direktor, psiholog
U okviru saradwe sa dru{tvenom sredinom, {kola }e u~estvovati na konkursima, u
akcijama i na manifestacijama koje dru{tvena sredina organizuje i dati svoj
maksimalni doprinos.
vreme realizacije: tokom godine
nosioci realizacije: svi nastavnici, direktor, psiholog
Uloga {kole kao dru{tvene institucije u borbi protiv droge i nasilni~kog
pona{awa je velika. Na{a {kola je i tokom prethodnih godina nizom svojih
aktivnosti i svojim celokupnim obrazovno-vaspitnim radom radila na prevenciji
upotrebe kako droga, tako i alkohola, duvana i nasilni~kog pona{awa. S ovom praksom
nastavi}e se i ubudu}e.Specifi~nost na{e {kole (mala {kola, seoska sredina, mali
broj u~enika, ve}a mogu}nost kontrole u~eni~kog pona{awa) ne pogoduje pojavi {tetnih
oblika pona{awa, ali ih ni ne negira.

PROGRAM PREVENCIJE MALOLETNI^KE DELINKVENCIJE
Problem delinkvencije kod maloletnika u novije vreme postao je jedan od naj~e{}e
spomiwanih.
Niz faktora uti~e na pojavu maloletni~ke delinkvencije : pove}ana agresivnost
i impulsivnost u pubertetu ( delom odre|ena promenama u hormonalnom statusu a delom
podstaknuta sve ve}im nasiqem ne samo na televiziji , ve} i u stvarnom `ivotu);
tako|e u procesu formirawa, indentiteta mlade osobe neophodno je da se isprobaju
razli~ite uloge , identifikacije, razli~iti sistemi vrednosti da bi se napravio
kona~an izbor, od kojih su mnoge vrednosti pogre{ne i povezane sa rizikom. Jedan od
faktora je i `eqa mladih da budu nezavisni i rade upravo ono {to im roditeqi brane.
Mnogi mladi su skloni tzv. kontrafobi~nom pona{awu, t.j. rade upravo ono ~ega
se pla{e pri ~emu taj svoj strah potiskuju.
Faktori okoline tako|e mogu da potenciraju sklonost ka maloletni~koj
delinkvenciji: porodica , {kola, vr{waci.
U oblike maloletni~ke delinkvencije spadaju razni krivi~ni prestupi, kra|e,
razbojni{tva, upotreba sredstava zavisnosti (droga, alkohol, pu{ewe),
problemati~no seksualno pona{awe.
Program prevencije treba bazirati na dva pristupa; jedan podrazumeva spre~avawe
nastajawa nepo`eqnog pona{awa, a drugi pristup, novijeg datuma, podrazumeva
o~uvawe pona{awa koje individua ve} poseduje i zatim nastojawe da se taj zdrastveni
status po mogu}nosti i poboq{a.
Sistem prevencije treba da obuhvati slede}e mere:
 oslawawe na tzv. "pozitivne" mere: primeri, pohvale, podsticawe samopo{tovawa
i poverewa u sopstvene snage, odgovornost za sopstveno pona{awe;
 podr`avawe pozitivnog afektivnog stava prema sebi, prihvatawe samoga sebe
 razvijawe odgovornosti za sopstveno pona{awe
 razvijawe ose}awa odgovornosti za sopstvene akcije
 definisawe sopstvenih ciqeva za budu}nost
 obu~avawe za suprostavqawe nagovoru ostalih , da ka`u "ne" u situacijama kada im
se nudi, participacija u nekoj aktivnosti koja mo`e da {teti
Aktivnosti upotrebqene radi prevencije maloletni~ke delinkvencije obuhvati}e
slede}e aktivnosti:
 razgovor o {tetnosti pojedinih oblika pona{awa (^OS, razgovori sa psihologom)
 sprovo|ewe radionica koje su namewene upoznavawu deteta, razvijawu
samopouzdawa,
 rad na humanizaciji odnosa me|u polovima
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 savetodavni rad sa roditeqima oko pitawa vezanih za " problem pona{awa"
 saradwa sa relevantnim institucijama
Operativni plan i program prevencije maloletni~ke delinkvencije sa~ini}e
svaki odeqewski stare{ina za rad sa u~enicima na ^OS-u i {kolski psiholog za
rad sa grupom u~enika. Teme i radionice koje su predvi|ene Programom za za{titu
dece od nasiqa u zna~ajnoj meri }e doprineti prevenciji maloletni~ke
delikvencije.

10. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Slobodne u~eni~ke aktivnosti organizova}e se iz slede}ih obrazovnovaspitnih podru~ja:
* nastavno-vaspitne delatnosti
* tehni~ke delatnosti
* kulturno-umetni~ke
* sportske aktivnosti
U ni`im razredima slobodne aktivnosti izvode se u okviru odeqewa i svaki
razredni u~iteq je i neposredni instruktor. ^asovi slobodnih aktivnosti
izvode se po zavr{etku nastave i ~ine sastavni deo rasporeda obrazovnovaspitnog rada. Od 5. do 8. razreda sekcije se formiraju na osnovu `eqe u~enika,
ali je potrebno insistirati na doslednosti u opredeqewu do kraja {kolske
godine.
Slobodne aktivnosti po oblastima
Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.

Naziv slobodne Aktivnosti

Broj
grupa

Nastavno-vaspitna delatnost
Srpski jezik
4
Engleski jezik
1
Ruski jezik
2
Mladi fizi~ari
2
Mladi hemi~ari
2
Mladi biolozi
1
Mladi matemati~ari
2
Mladi istori~ari
1
Mladi geografi
1
Informati~ka sekcija
1
Modelarska sekcija
1
Likovna sekcija
1
Rukomet -Gimnastika
1
Ko{arka - Atletika
1
Odbojka -Atletika
1
Atletika - Sportske igre
1

Broj
~asova

Razred

36
36
36
18
18
36
36
36
36
36
18
36
36
36
36
36

5-8.
5-8.
5-8.
6-8.
7,8.
5-8.
5-8.
7,8.
7,8.
5-8.
5-8.
5-8.
5
6
7
8

Програм „Основe безбедности деце“
Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради
подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници Министарства
унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају, као и
пензионисани припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване кроз наставу су: безбедност
деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као негативна појава; превенција и заштита
деце од опојних дрога и алкохола; безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; превенција и
заштита деце од трговине људима; заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности
и природних непогода.
Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован у школској 2017/18. години кроз час
одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне школе.
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Пројекат "Покренимо нашу децу"
Пројекат "Покренимо нашу децу" подразумева увођење свакодневне 15-о минутне физичке
активности за ученике од 1. до 4. разреда основне школе.
Циљ пројекта је превенција настанка деформитета кичменог стуба и тела уопште применом
одговарајућих превентивних вежби у складу са узрастом ученика.
Овим пројектом едукују се и учитељи, и деца, и родитељи. Циљ је да деца буду више активна и да
воде рачуна о здравим стиловима живота јер, према статистици, 70% ђака је
недовољно физички активно, сваки четврти ученик је гојазан, док сваки пети ученик има лоше
држање тела.
Ученици са својим учитељима сваког дана вежбају у учионици, сали, школском дворишту по 15
минута према моделима вежби .

ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Недељни
фонд

1

Мали фудбал и р.активности

1,5

Годишњи
фонд

54

Наставник

Драган
Царевић

Ове активности организују се у оквиру редовног распореда у трајању од 1,5 час недељно.
Начини организације рада обавезних физичких активности ученика:
- реализују се у трајању од 45 минута, једном у току недеље. а фонд од 1/2 школског часа односно
22,5 минута, на недељном нивоу, ће се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати
још један час ових активности.
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ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ( 1. разред)
ТЕМА

1.Почетно читање и
писање

2.Књижевност

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Линије, вежбе -Елементи слова -Штампана слова- препознавање и ѕаписивање
-Штампана слова- читање и исање
-Писање и читање штампаним словима -Састављање и записивање речи Преписивање текста -Читање текстова из Буквара -Штампана слова –Читање Писање речи и реченица -Читање и одговарање на питања -Писање и читање
-Писање речи и реченица писаним словима -Преписивање текста писаним
словима -Велико почетно слово
-Читање обрађиваних текстова -Вежбе допуњавања –Читање -Читање и
разумевање прочитаног -Писање и читање
-Рецитовање -Рецитовање и драматизација

3.Језик

-Глас- слово, реч, реченица –Диктат -Правилно изговарамо и записујемо Правопис-знаци -Диктат писаним словима -Диктат

4.Језичка култура

-Причам ти причу -Читање и разговор о тексту -Причање кратке приче Одговори на питања -Одговори на питања, писмено –Препричавање Евалуација

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
усмено излагање, разговор, рад на тексту, писани радови ученика, писане вежбе, говорне вежбе,
тематска дискусија, илустративно демонстративне, активно учење...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник( извори знања), модели, слике, листићи за развој, наставни листићи, листићи за самостално
учење, листићи за вежбање, словарица, компјутер, листићи за надокнађивање, листићи за
индивидуализовану наставу
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
индивидуални рад, фронтални рад, групни рад и рад у пару, индивидуализована настава
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:
запажање, посматрање, игра, описивање, откривање, бележење, цртање, читање, навођење,
препознавање, именовање,интерпретација, повезивање са претходним знањима, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
оствариваће се са предметима: Свет око нас, Математика, Музичка култура, Физичко и здравствено
васпитање, Ликовна култура
За ученике који брже напредују и оне који имају тешкоћа припремиће се диференцирани задаци у
складу са њиховим могућностима.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (1. разред)
ТЕМА

1.Геометрија

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Облици и боје -Облици и боје -Положај у простору -Релације међу предметима -Линије и
области
-Упоређивање предмета –Скупови -Бројеви до 5 -Бројеви 6 и 7 -Бројеви прве десетице Упоређивање бројева
-Сабирци и збир -Сабирање и одузимање -Текстуални задаци -Сабирање и одузимање Сабирање и одузимање
-Сабирање и одузимање -Текстуални задаци -Упоређивање бројева до 20 -Сабирање до 20, без
прелаза преко десетице -Одузимање до 20, без прелаза преко десетице -Сабирање и одузимање
у другој десетици
-Сабирање до 20, са прелазом преко десетице -Одузимање до 20, са прелазом преко десетице
-Сабирање и одузимање до 20 -Сабирање и одузимање до 20 -Задаци са две операције
-Писање и читање бројева до 100 -Упоређивање бројева до 100 -Сабирање и одузимање
десетица до 100
-Сабирање и одузимање до 100 -Сабирање и одузимање до 100 -Сабирање и одузимање до 100
-Сабирање и одузимање до 100

2.Бројеви
3.Мерење и мере

-Мере и мерење
-Евалуација
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
усмено излагање, разговор, рад на тексту, писани радови ученика, писане вежбе,
говорне вежбе, тематска дискусија, илустративно демонстративне, активно учење...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник( извори знања), модели, слике, листићи за развој, наставни листићи, листићи за
самостално учење, листићи за вежбање, словарица, компјутер, листићи за
надокнађивање, листићи за индивидуализовану наставу
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
индивидуални рад, фронтални рад, групни рад и рад у пару, индивидуализована настава
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:
запажање, посматрање, игра, описивање, откривање, бележење, цртање, читање,
навођење, препознавање, именовање,интерпретација, повезивање са претходним
знањима, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
оствариваће се са предметима: Свет око нас, Математика, Музичка култура, Физичко и
здравствено васпитање, Ликовна култура
За ученике који брже напредују и оне који имају тешкоћа припремиће се
диференцирани задаци у складу са њиховим могућностима.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ- ЛИНГВИСТИЧКА (1. разред)
ТЕМА
1.Почетно читање и
писање

2.Књижевност
3.Језик

4.Језичка култура

САДРЖАЈИ
-Презентација начина рада и договор о активностима -Брзалице, питалице,
бројалице -Састављамо лепе речи
-Рецитовање по избору -Песмице о јесени и уређење паноа -Загонетке и изреке
-Припреме за Светог Саву
-Народне умотворине -Екологија- песме -Уређење разредног паноа -Припреме
за Песничку штафету
-Уређење разредног паноа
-У сусрет великим празницима -Пишемо лепе речи- ненасиље и толеранција
-Глума, драматизација- ситуације из саобраћаја -Састављамо стихове, рима Занимања мојих родитеља
-Евалуација

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
усмено излагање, разговор, рад на тексту, писани радови ученика, писане вежбе, говорне вежбе,
тематска дискусија, илустративно демонстративне, активно учење...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник( извори знања), модели, слике, листићи за развој, наставни листићи, листићи за самостално
учење, листићи за вежбање, словарица, компјутер, листићи за надокнађивање, листићи за
индивидуализовану наставу
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
индивидуални рад, фронтални рад, групни рад и рад у пару, индивидуализована настава
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:
запажање, посматрање, игра, описивање, откривање, бележење, цртање, читање, навођење,
препознавање, именовање,интерпретација, повезивање са претходним знањима, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
оствариваће се са предметима: Свет око нас, Математика, Музичка култура, Физичко и здравствено
васпитање, Ликовна култура, Енглески језик

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ- РИТМИЧКА ( 1. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. Слушање музике

-Народне игре уз музику -Стихови уз музику

2. Извођење музике

-Игра по слободном избору -Играмо уз музику -Двокорак- коло -Ритмичка
активност -”Децу не доносе роде”
-Ритмичко-рецитаторска тачка -Глумимо и плешемо -Рецитујемо, глумимо,
плешемо, певамо
-Припреме за Дан школе -Презентација годишњег рада

3.Музичко стваралаштво

-Покрет уз музику, песма “Семафор”-саобраћај -“ Еци, пеци, пец”, играмо уз
музику -Природа у песмама
-Припреме за Европско село -Ми смо мали уметници -Припреме за Европско
село

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
усмено излагање, разговор, рад на тексту, писани радови ученика, писане вежбе, говорне вежбе,
тематска дискусија, илустративно демонстративне, активно учење...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник( извори знања), модели, слике, листићи за развој, наставни листићи, листићи за самостално
учење, листићи за вежбање, словарица, компјутер, листићи за надокнађивање, листићи за
индивидуализовану наставу
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
индивидуални рад, фронтални рад, групни рад и рад у пару, индивидуализована настава
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА:
запажање, посматрање, игра, описивање, откривање, бележење, цртање, читање, навођење,
препознавање, именовање,интерпретација, повезивање са претходним знањима, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
оствариваће се са предметима: Свет око нас, Математика, Музичка култура, Физичко и здравствено
васпитање, Ликовна култура, Еглески језик
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ЛИНГВИСТИЧКУ СЕКЦИЈУ (2 .разред)
САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ГРАМАТИКА-израда паноа
Реченица-обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и одричних реченица. Обележја реченице у говору (интонација и пауза) и у тексту
(велико почетно слово и знаци интерпукције: тачка, упитник, узвичник).
Препознавање главних делова реченице (предикат, субјекат). Именице и глаголи (уочавање и разликовање). Разликовање основних глаголских
облика за изказивање садашњег, прошлог и будућег времена; разликовање потврдних и одричних глаголских облика. Разликовање рода и броја
именица.
Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на слогове у изговору (једноставнији случајеви). ПРАВОПИС-израда паноа
Употреба наученог у самосталном састављању стихова и прича.
Употреба великог слова, писање адресе, растављање речи на крају реда. Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним
реченицама.
Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању.
Скраћеница за мере (корелација са наставом математике).
Усвајање латинице-читање и писање у другом полугодишту.
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са природом
текста ( приповедање, опис, дијалог). Поступно и доследно увођење ученика у начин вођења дневника о прочитаним књигама; повремено читање и
коментарисање записа на посебним часовима. Читање дијалошког текста по улогама.Читање на глас и у себи са ограниченим временом и унапред
постављеним захтевима (усмерено читање). Читање у себи као припрема за самостално читање и учење. Драматизација. Рецитовање.
Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту.
Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности догађаја у приповедању. Запажање карактеристичних детаља у описивању
лика и амбијента. Заузимање властитих ставова према поступцима ликова. Откривање и тумачење порука у тексту.
Схватање важнијих целина у тексту и одређивање поднаслова.
Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа, ТВ емисија-слободно детаљно препричавање, препричавање по
заједничком плану, препричавање садржаја у целини по деловима. Причање о догађајима и доживљајима-индивидуално и по заједничком
плану,предност причања: окружење, стварност, машта, доживљај и сећање. Причање према низу слика изложених у целини (динамичан догађај).
Описивање предмета са којима се ученик први пут среће, властити избор предмета. Описивање биљака и животиња. Стварање заједничког и
индивидуалног плана описа.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска
дискусија, писани радови ученика,
илустрација цртежом, писане
вежбе, говорне вежбе, илустрација
фотографијом,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике,
модели, наставни листићи, листићи
за вежбање, графофолије, ЦД,
компијутер, ..
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни,
индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Писање, описивање, посматрање,
бележење, цртање , запажање,
препознавање, именовање,
навођење, дефинисање,
процењивање, груписање, праћење,
уочавање, закључивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима
Српски језик, Ликовна култура,
Музичка култура, Свет око нас,

ТЕМА

1.Језик

2.Књижевност

3.Језичка култура

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА РИТМИЧКУ СЕКЦИЈУ (2 .разред)
ТЕМА

1.Извођење музике

2.Слушање музике

3.Стварање музике

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Неговање способности извођења музике (певање/свирање). Певање песама по слуху. Свирање на дечијим
музичким инструментима -уме да пева песме по слуху различитог садржаја и расположења -зна да препозна
темпо и динамику у песми
-зна да изводи познате мелодије уз помоћ ритмичких инструмената -уме да понови краћи задати ритмички
мотив певањем и дечијим инструментима (вежба памћења и брзог сналажења)
Стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука.
Слушање вредних дела уметничке и народне музике. -уме да изрази своје емоције слушањем музике кроз
ликовно стваралаштво
-слушањем разликује звучне боје (људске гласове, неке инструменте, звуке из животног окружења)
-препознаје музичка дела уметничког и народног стваралаштва
Опонашање звукова из непосредне околине. Креирање једноставне пратње за бројалице,песме, музичке игре.
Креирање покрета уз музику. Смишљање малих ритмичких целина. Импровизовање ритмичког дијалога на
различитим изворима звука.
-уме да опонаша звуке из непосредне околине спонтаном или договореном импровизацијом
-зна да усклади музику са покретом тела
-смишља и изводи мале ритмичке целине на различитим изворима звука (глас, предмети, музички инструменти)
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МЕТОДЕ:
Разговор, певање, игра и плес, покрет уз музику, илустрација цртежом,
демонстрација музичких остварења, говорне вежбе,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, видео записи, ,слике, графофолије, компијутер, ЦД, дечији
музички инструменти,...
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронталана настава, групни, рад у пару индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Певање, свирање, слушање музике, стварање музике, илустровање,
закључивање, уочавање, креирање, изражавање, описивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Свет око нас, Музичка
култура, Чувари природе, Ликовна култура, Физичко васпитање,...
За ученике са тешкоћама у учењу и оне који брже напредују
припремиће се диференцирани задаци у складу са њиховим
могућностима

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (2 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.Природни бројеви до
100

Савладавање сабирања и одузимања природних бројева до 100 (с прелазом преко десетице).
Упознавање операција множења и дељења природних бројева; знаци(. и :)чиниоци, производ, дељеник,
делилац,количник. Нула и јединица као чиниоци и као дељеник.
Схватање појма половине. Решавање једноставних задатака (највише две операције).
-зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој
бројевној полуправој.
-решава једноставне изразе

2.Геометријски облици

Упознавање са предметима облика лопте, ваљка, квадрата и коцке. Упоређивање предмета по облику,
ширини, висини и дебљини.
Схватање појма дужи,полуправе и праве.Цртање разних кривих и изломљених линија.Отворена и
затворена изломљена линија. Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи.

3.Мерење и мере

Упознавање и примена мера за дужину ( м, дм, цм ) и време ( час, минут, дан, седмица, месец).

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови
ученика, илустрација цртежом, демонстрација односа, демонстрација радних
операција, писане вежбе,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели, наставни листићи, листићи за
вежбање, графофолије, лењири,...
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање , запажање,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање, процењивање,
груписање, праћење, практиковање, уочавање, закључивање, ...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Природа и друштво, Ликовна
култура, Музичка култура

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (2 .разред)
ТЕМА

1.Језик

2.Књижевност

3.Језичка култура

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈИ
ГРАМАТИКА:Реченица-обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и одричних реченица. Обележја реченице у говору
(интонација и пауза) и у тексту (велико почетно слово и знаци интерпукције: тачка, упитник, узвичник).Препознавање главних
делова реченице (предикат, субјекат). Именице и глаголи (уочавање и разликовање). Разликовање рода и броја именица. Подела
речи на слогове у изговору (једноставнији случајеви).
ПРАВОПИС:Употреба наученог у самосталном састављању речи и реченица..
Употреба великог слова, писање адресе, растављање речи на крају реда. Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз
глаголе у одричним реченицама.Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању.Скраћеница за мере (корелација са
наставом математике).Усвајање латинице-читање и писање у другом полугодишту.
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са
природом текста ( приповедање, опис, дијалог). Читање дијалошког текста по улогама.Читање на глас и у себи. Читање у себи као
припрема за самостално читање и учење. Драматизација. Рецитовање.
Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту.
Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности догађаја у приповедању. Запажање карактеристичних детаља у
описивању лика и амбијента.
Препричавање садржине краћих текстова,-слободно детаљно препричавање, препричавање по заједничком плану, препричавање
садржаја у целини по деловима. Причање о догађајима и доживљајима-индивидуално и по заједничком плану,предност причања:
окружење, стварност, машта, доживљај и сећање. Причање према низу слика изложених у целини (динамичан догађај).
Описивање предмета са којима се ученик први пут среће, властити избор предмета. Описивање биљака и животиња. Стварање
заједничког и индивидуалног плана описа.
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МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија,
писани радови ученика, илустрација цртежом,
писане вежбе, говорне вежбе, илустрација
фотографијом,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели, наставни
листићи, листићи за вежбање, графофолије, ЦД,
компијутер, ..
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у
пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Писање, описивање, посматрање, бележење,
цртање , запажање, препознавање, именовање,
навођење, дефинисање, процењивање, груписање,
праћење, уочавање, закључивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик,
Ликовна култура, Музичка култура, Свет око нас,

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ( 3 .разред)
ТЕМА

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈИ
ГРАМАТИКА
Разумевање појма реченице и савладавање просте реченице (врсте по значењу, субјекат, предикат, речи које означавају место време и
начин, потврдан и одричан облик). Стицање основних појмова о именицама (заједничке и властите, род и број), придевима (описни и
присвојни, род и број) и глаголима (радња, стање, збивање, облик за: садашњост, прошлост и будућност, лице и број, потврдни и одрични
облик). Уочавање управног говора. Уочавање речи које значе нешто умањено и увећано, речи истог облика а различитог значења и
обрнуто.
ПРАВОПИС
Савладавање употребе великог почетног слова у писању имена народа, вишечланих геогр. имена, празника, наслова, часописа и новина.
Писање датума, назива улица, бројева словима, речце НЕ, речце ЛИ, сугласника Ј у речима, скраћеница бр., уч., стр., год. и мере. Изговор
напамет азбуке и абецеде и примена у списковима.
Ортоепија: правилно изговарање гласова, интонација реченице.
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са
природом текста. Постепено и функционално овладавање чиниоцима добре дикције. Читање драмског текста по улогама.
Слободно и спонтано саопштавање личног доживљаја и првих утисака о прочитаном тексту. Запажање и образлагање основне
предметности текста. Тумачење књижевних ликова. Уочавање и образлагање порука текста.

1.Језик

2.Књижевност

Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа, ТВ емисија-слободно детаљно препричавање, препричавање
по заједничком плану, препричавање садржаја у целини по деловима.
Причање о догађајима и доживљајима-индивидуално и по заједничком плану,предност причања:Окружење, стварност, машта, доживљај и
сећање.Причање према низу слика изложених у целини (динамичан догађај).
Описивање предмета са којима се ученик први пут среће, властити избор предмета. Описивање биљака и животиња. Стварање заједничког
и индивидуалног плана описа.
Епске вежбе правилно изговарање речи, исказа, реченица и пословица.
Ортографске вежбе, преписивање реченица-брзина писања,уредан рукопис.

3.Језичка култура

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање,
тематска
дискусија,
писани
радови
ученика,
илустрација цртежом, писане вежбе, говорне
вежбе, илустрација фотографијом,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели,
наставни листићи, листићи за вежбање,
графофолије, ЦД, компијутер, ...
ОБЛИЦИ РАДА:
Индивидуализована настава, индивидуални,
рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Писање, описивање, посматрање, бележење,
цртање
,
запажање,
препознавање,
именовање,
навођење,
дефинисање,
процењивање,
груписање,
праћење,
уочавање, закључивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Природа и
друштво,
Ликовна култура,
Музичка
култура, Свет око нас,

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 3. разред)
ТЕМА
1.Природни бројеви до
1000

2.Геометријски облици

3.Мерење и мере

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Савладавање читања, писања и упоређивања природних бројева до 1000,
декадног записивања и читања. Упознавање римских цифара и читања и писања
бројева помоћу њих.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови ученика, илустрација цртежом,
демонстрација односа, демонстрација радних операција, писане вежбе,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели, наставни листићи, листићи за вежбање, графофолије,
лењири,...
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава,, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање , запажање, препознавање, именовање,
описивање, навођење, дефинисање, процењивање, груписање, праћење, практиковање, уочавање,
закључивање, ...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура
За ученике са тешкоћама у учењу и оне који брже напредују припремиће се диференцирани задаци у
складу са њиховим могућностима

Формирање представа о правој и полуправој, цртање паралелних и нормалних
правих, квадрата, правоугаоника, троугла и кружнице помоћу лењира,
троугаоника и шестара. Уочавање и цртање правог, оштрог и тупог угла.

Понављање обрађених и упознавање и примена нових мера за дужину ( мм, цм,
дм,м, км).
Понављање и примена мера за време ( секунд, минут, час, дан, седмица, месец ).
Упознавање и примена нових: година и век.
Упознавање мерења масе тела и запремине течности, као и нових јединица (
килограм и литар ).

- 20 -

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ( 3 .разред)
ТЕМА
1.Јеѕик

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Пише стихове поштујући правописна правила
-Пише раѕгледнице
-Правилно користи оба писма

2.Књижевност

-Влада основном техником читања ћириличног и латиничног писма
-Тумачи текстове
-Чита са раѕумевањем

3.Јеѕичка култура

-Увежбавање технике читања,рецитовања и глуме
-Игре речима,бројалице,брѕалице,питалице
-Уређивање

Методе:
Раѕговор,усмено иѕлагање,рад на тексту,илустрација цртежом.
Наставна средства:
Плакати,цртежи,фотографије,листићи,природни материјали.
Облици рада:
Фронтални,групни,рад у паровима.
Активности ученика:
Посматрање,откривање,цртање,писање,читање.
Корелација:
Ликовна култура,Муѕичка култура,Природа и друштво,Чувари
природе,Фиѕичко васпитање.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА РИТМИЧКУ СЕКЦИЈУ ( 3 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

2.Слушање муѕике

-Певање песама
-Иѕвођење муѕичких игара
-Свирање на дечјим инструментима
-Упоѕнавање муѕичких дела

3.Стварање муѕике

-Стварање покрета уѕ муѕику

1.Иѕвођење мзѕике

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-Методе:
Демонстрација муѕичких остварења,раѕговор,илустрације.
-Наставна средства:
Орфов инструментари,компјутер,цртежи,слике.
-Облици рада:
Фронтални,индивидуални и у паровима
-Активност ученика:
Певање,свирање,истраживање,повеѕивање,препоѕнавање.
-Корелација:
Српски јеѕик,Ликовна култура,Чувари природе,Фиѕичко васпитање

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 4. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. СКУП ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА

Успешно савладавање писања и читања природних бројева у декадном систему.
Сналажење на бројевној полуправој. Упознавање разломака. Примена рачунских
операција у скупу природних бројева и њихова својства. Решавање израза,
решавање једначина и неједначина са једном непознатом.

2. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Понављање усвојених знања о мерењу и мерама, упознавање и примена мера за
површину-примењују и претварају јединице из мање у веће (практична примена ).

3. ПОВРШИНА

Усвајање знања о површини правоугаоника, квадрата, коцке и квадра.
Израчунавање и цртање. Израда модела.
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МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови ученика, илустрација
цртежом, демонстрација односа, демонстрација радних операција, писане вежбе,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели, наставни листићи, листићи за вежбање, лењири,...
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање , запажање, препознавање, именовање,
описивање, навођење, дефинисање, процењивање, груписање, праћење, практиковање, уочавање,
закључивање, ...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура.

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ( 4. разред)
ТЕМА

1.ЈЕЗИК

2.КЊИЖЕВНОСТ

3.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈИ
Разумевање појма реченице и савладавање просте реченице (врсте по значењу, субјекат, предикат, речи које означавају место време и
начин, потврдан и одричан облик). Стицање основних појмова о именицама (заједничке и властите, род и број), придевима (описни и
присвојни, род и број) и глаголима (радња, стање, збивање, облик за: садашњост, прошлост и будућност, лице и број, потврдни и одрични
облик). Уочавање управног говора. Уочавање речи које значе нешто умањено и увећано, речи истог облика а различитог значења и
обрнуто.
Правопис: Савладавање употребе великог почетног слова у писању имена народа, вишечланих геогр. имена, празника, наслова, часописа и
новина. Писање датума, назива улица, бројева словима, речце НЕ, речце ЛИ, сугласника Ј у речима, скраћеница бр., уч., стр., год. и мере.
Изговор напамет азбуке и абецеде и примена у списковима.
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са
природом текста. Постепено и функционално овладавање чиниоцима добре дикције. Читање драмског текста по улогама.
Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту.
Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности догађаја у приповедању. Запажање карактеристичних детаља у
описивању лика и амбијента. Заузимање властитих ставова према поступцима ликова. Откривање и тумачење порука у тексту.
Схватање важнијих целина у тексту и одређивање поднаслова.
Уочавање различитих значења речи у тексту.
Препричавање текста са променом граматичког лица и са изменом завршетка фабуле, у целини или по деловима. Причање о догађајима и
доживљајима-индивидуално и по заједничком плану, причање према самостално одабраној теми, настављање приче;Описивање слика које
представљају пејзаже, ентеријере, портрете, описивање сложенијих односа међу предметима, бићима и појавама.Извештавање о
обављеном или необављеном задатку у облику одговора на питања.
Усмена и писмена вежбања: ортоепске (изговор речи, реченица, исказа, пословица, текстова, слушање звучних записа, снимање читања),
ортографске (преписивање са ћирилице на латиницу, читко, правилно), диктати ( са допуњавањем, аутодиктати, изборни, контролни),
лексичке и семантичке ( грађење речи, породице речи, проналажење синонима, и антонима), синтаксичке и стилске вежбе (допуњавање
исказа, проширивање реченице, сажимање реченице).

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска
дискусија, писани радови ученика,
илустрација цртежом, писане вежбе, говорне
вежбе, илустрација фотографијом,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, , слике, модели,
наставни листићи, листићи за вежбање,
графофолије, ЦД, компјутер, ...
ОБЛИЦИ РАДА:
Индивидуализована настава, индивидуални,
рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Писање, описивање, посматрање, бележење,
цртање, запажање, препознавање,
именовање, навођење, дефинисање,
процењивање, груписање, праћење,
уочавање, закључивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Природа и
друштво, Ликовна култура, Музичка
култура.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ ( 4.разред)
ТЕМА
1.ЈЕЗИК

2.КЊИЖЕВНОСТ

3.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда и уређивање паноа, припремање садржаја поводом Дечје недеље, примена основних обликаписменог изражавања.
Читaњe нaглaс и у сeби кao увoд у рaзгoвoр o тeксту. Усмeрeнo читaњe (с прeтхoднo дaтим зaдaцимa): oткривaњe
кaрaктeристикa ликoвa (пoступци, рeчи, изглeд, oсoбинe), рaдњи, дoгaђaja, прирoдних пojaвa и oписa; уoчaвaњe jeзичкoстилских сликa.
Читaњe усклaђeнo с врстoм и прирoдoм тeкстa (лирски, eпски, дрaмски, нaучнo-пoпулaрни, нoвински итд.). Пoдстицaњe
учeникa нa вaриjaциje у тeмпу, jaчини и интoнaциjи глaсa и нa лoгичкo пaузирaњe при читaњу.
Усмeрeнo читaњe у сeби: брзo схвaтaњe сaдржинe, трaжeњe oдгoвaрajућих пoдaтaкa o лику, oпису, oсeћaњимa и нaчину
њихoвoг прикaзивaњa.
Кaзивaњe нaпaмeт нaучeних пoeтских и прoзних цeлинa и oдлoмaкa. Сценско приказивање драмског и драматизованог
текста.
Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа, ТВ емисија-слободно детаљно препричавање,
препричавање по заједничком плану, препричавање садржаја у целини по деловима.
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МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, писани
радови ученика, илустрација цртежом,
писане вежбе,
говорне вежбе, илустрација фотографијом,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели, наставни листићи,
листићи за вежбање, компјутер, ..
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Писање, описивање, посматрање, бележење, цртање,
запажање, препознавање, именовање, навођење, дефинисање,
процењивање, груписање, праћење, уочавање, закључивање,
...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Ликовна
култура, Музичка култура.

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РИТМИЧКE СЕКЦИЈE ( 4.разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

1.ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

2.СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Пeвање-неговање способности извођења музике (певање/свирање)
Свирање-свирање на дечијим музичким инструментима, певање и извођење музичких
игара.
Опонашање звукова из непосредне околине.
Ритмичким и звучним ефектима креирање једноставне пратње за бројалице, песме, приче,
стихове и музичке игре. Креирање покрета за музику.
Смишљање малих ритмичких целина, музичких питања и одговора, ритмичких и
мелодијских допуњаљки. Састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.
Импровизовање ритмичких дијалога на различитим изворима звука, импровизовање
дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија.

МЕТОДЕ:
Разговор, илустрација цртежом, демонстрација музичких остварења, говорне вежбе,...
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, видео записи, ,слике, графофолије,
компијутер, ЦД,
дечији музички
инструменти,...
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронталана настава, групни, рад у пару индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Певање, свирање, слушање музике, стварање музике, илустровање, закључивање, уочавање,
креирање, изражавање, описивање,...
КОРЕЛАЦИЈА:
ће се остварити са предметима Српски језик, Природа и друштво, Чувари природе, Ликовна
култура, Физичко васпитање,.

ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (5.разред)
ТЕМА

1.
ЈЕЗИК

2.
КЊИЖЕВНОСТ
3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

САДРЖАЈИ
-Служба речи у реченици
-Падежи и њихова значења
-Именске речи
-Глаголи и глаголски облици
-Правопис
-Одлике књижевних родова и врста
-Стилске фигуре, версификација, облици казивања...
-Писање састава

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, Биологија, Енглески језик, Руски језик,
медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (6.разред)
ТЕМА
1.
ЈЕЗИК
2.
КЊИЖЕВНОСТ

3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

САДРЖАЈИ
-Гласовне промене
-Придевске заменице
-Глаголски облици
-Правопис
-Одлике књижевних родова и врста
-Стилске фигуре, версификација, облици казивања...

-Писање састава

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, Биологија, Енглески језик, Руски језик,
медији.
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ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (7.разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Врсте речи
-Служба речи
-Падежи и њихова значења
-Синтагма
-Правопис

1.
ЈЕЗИК

2.
КЊИЖЕВНОСТ
3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, Биологија, Енглески језик, Руски језик,
медији.

-Одлике књижевних родова и врста
-Стилске фигуре, версификација, облици казивања...
-Писање састава

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (8.разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

1.
ЈЕЗИК

2.
КЊИЖЕВНОСТ
3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Историја језика
-Зависне реченице
-Глаголски облици
-Падежи и њихова значења
-Правопис
-Одлике књижевних родова и врста, стилске фигуре, версификација,
облици казивања
-Писци и дела
-Писање састава

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, Биологија, Енглески језик, Руски језик,
медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМЗА СЕКЦИЈУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (5-8.разред)
ТЕМА
1.
ЈЕЗИК

2.
КЊИЖЕВНОСТ

3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на
интернету у вези са језиком, а у складу са интересовањима ученика -Припрема за такмичење из српског језика и језичке културе -Активности у
оквиру пројекта“ Европско село“
-Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu по избору ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на
интернету у вези са књижевношћу, а у складу са интересовањима ученика -У сусрет Дечјој недељи ( литерарни конкурси, панои, припрема приредбе,
драматизације ) -У сусрет сајму књига (часови у библиотеци, презентовање књига по избору ученика,организовање књижевне трибине на тему по
ибору ученика и сл.) -Припрема за такмичење Књижевна олимпијада
-У сусрет Савиндану-одабир текстова за Светосавску академију, припрема програма, подела задужења , увежбавање програма Светосавске академије
-У сусрет песнику-припрема програма, подела задужења и увежбавање програма поводом Песничке штафете -Активности у оквиру пројекта“
Европско село“
Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu по избору ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету
у вези са језичком културом, а у складу са интересовањима ученика
-У сусрет Савиндану-одабир текстова за Светосавску академију, припрема програма, подела задужења , увежбавање програма Светосавске академије
-У сусрет песнику-припрема програма, подела задужења и увежбавање програма поводом Песничке штафете
-Активности у оквиру пројекта“ Европско село“
-У сусрет Дану школе-припрема програма, подела задужења и увежбавање програма поводом Дана школе

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у
паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе,
демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд,
интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање,
упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура,
Географија, Биологија, Енглески језик, Руски језик, медији.
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ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (8.разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.
ЈЕЗИК

Врсте речи и њихова служба у реченици. Падежи и њихова значења. Синтагма. Просте и сложене
реченице. Зависне и независне реченице. Подела гласова и гласовне промене. Творба речи. Акценат.
Правопис. Историја језика.

2.
КЊИЖЕВНОСТ

Подела на књижевне родове и врсте.Карактеристике појединих родова и врста. Мотиви. Врсте строфе
и врсте стиха. Стилске фигуре. Облици казивања. Фабула. Карактеризација ликова. Карактеристике
драме. Писци и њихова дела.

3.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Препричавање, причање, описивање. Вест. Реферат. Извештај. Писмо. Функционални стилови.
Резиме. Кључне речи. Приказ. Читање графикона, табела, дијаграма.Лексика.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу
тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Збирка задатака за полагање мале матуре ,уџбеник, радна свеска, наставни
листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са претходним
искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија,
Биологија, Енглески језик, Руски језик, медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 5. РАЗРЕД
ТЕМА
Hello!

Food and drinks

Things in a classroom

I am...

Every day

London was great

Festivities

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Увежбавати:речи везане за упознавање, градове, имена, хобије, омиљена јела, основне бројеве од 1 до 50,
правилан изговор самогласника и сугласника
Увежбавати:речи везане за поздрављање, давање и прихватање предлога, наручивање јела и пића, род
именица(номинатив једнине), номинатив множине именица, садашње време глагола БИТИ, интонацију у
упитним реченицама
Увежбавати: постављање питање, постављање питања у вези са тим ко шта ради, опомињања некога, давање
задатака, навођења места, исказивање онога о чему неко други мисли, језичких конструкција за разговор
преко телефона, тражења решења за неки проблем, писања и одговарања на имејл, облика локатива имeница у
једнини, редоследа речи код исказивања негације, редних бројева од 1 до 50, назива дана у недељи
Увежбавати: представљања пуним именом, исказивања припадности, исказивања неправде и неслагања,
давање предлога, позивање некога на јело, исказивања забринутости, исказивања старости у годинама,
постављање питања у вези са тим шта неко ради, личне заменице, промене глагола имати, граматичког и
природног рода именица, датива именица у једнини, генитива именица у једнини, основних бројева од 11 до
100, званичног изражавања времена
Увежбавати: како понудити некоме чај, разговор о слободном времену, предлагање заједничке активности,
изражавање позитивних коментара о нечијим вештинама, разговора о изненадном проблему, разговора о
слободном времену, описивања одеће, постављање питања о томе ко игра коју улогу, изражавање слагања са
неким, инструментала именица у једнини, повратних глагола у садашњем времену, промена придева тврде
промене, разликовање категорија живо неживо, употреба глагола моћи.
Увежбавати: разговора о превозу и превозним средствима, разговора о плановима, постављање питања о
путовању и описивање пута, разговора о неком граду, глагола кретања.
Увежбавати: навођење датума, разговор о празницима, честитања, исказивања шта ко треба да ради,
одабирања нечега, назива месеци и годишњих доба.
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање, вежбање,
практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика и рачунарство, Историја, Музичка култура, Ликовна
култура, Географија, Биологија, Српски језик, Руски језик, Физичко
васпитање, Техничко и информатичко образовање, медији..

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 6. РАЗРЕД
ТЕМА
Where are you from?

Towns and cities

City life
Why, what, where...
How many/ how much

The future

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Увежбавати: навођење географских појмова, изражавање одушевљења и досаде, разговора о активностима на
распусту, постављања питања, разговора о временским приликама, разговора о догађајима из прошлости,
промену именица, употреба прошлог времена неправилних глагола.
Увежбавати: разговор о излету, исказивање свиђања и несвиђања, исказивање да се нешто хоће или неће и
навођење разлога за то, исказивање шта кога занима или не занима, промене именица и разликовање
категорије живо неживо, употребе упитних заменицa, инструментала и локатива личних заменица, употребе
глагола to be
Увежбавати: поређења градова и разговор о знаменитостима, разговор о учешћу на конкурсу и распоред
задужења, разговор о омиљеним местима, разговора о родном месту, разговор о томе шта туристи могу да
виде у неком месту, употребу упитне заменице у множини, грађење и употребу прошлог времена.
Увежбавати: исказивање заповести, изражавање количине, разговора са продавцем, описивање стана – собе,
основних бројева, генитива множине именица, употреба много, мало, употребу упитне речи
Увежбавати: писање и одговарање на имејл, разговора о будућности, разговора о распореду часова и
школским предметима, извињавања и навођења разлога, исказивања шта неко воли/не воли да једе,
исказивања мишљења, слагања са неким и одбијања предлога, разговора о својој школи, употребе придева у
једнини, будућег времена.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање, вежбање,
практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика и рачунарство, Историја, Музичка култура, Ликовна
култура, Географија, Биологија, Српски језик, Руски језик, Физичко
васпитање, Техничко и информатичко образовање, медији..

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 7. разред
ТЕМА
Growing up

Going away

My big family

Holidays

Learning world

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Увежбавати: речи везане за описивање нечијег изгледа и карактера, речи везане за описивање оркестра, разговор на тему
музичких интересовања, разговор о томе шта ко уме да ради и које склоности има, разговор на тему чиме се неко бави,
разговор о различитим видовима спортова, заузимање става о одређеној теми, о страном језику који неко говори и нивоу
знања страног језика
Увежбавати: речи везане за железнички саобраћај, сналажење током путовања и на железничкој станици, речи везане за
поступање када неко нешто не разуме или не може да се изрази, причање приче дате у сликама, речи везане за географске
карактеристике неког места, употребу одговарајућег глагола кретања, основне бројеве, употребу глагола, промену и употребу
именица,употребу прилога за изражавање места и правца, исказивање прошлог времена
Увежбавати: речи на тему породице и породичних односа, и колико ко има година, речи на тему становања, давања описа
куће или стана, и обавеза приликом уређивања, речи за израду породичног стабла своје породице и неке познате личности,
речи за давање задатака некоме, речи за исказивање важних догађаја и рођења неких истакнутих личности, речи за
разумевање ресторанског менија, описивање догађаја у будућем времену, наручивање хране и пића у ресторану, редних
бројева од 0 до 100, исказивање датума, будуће време.
Увежбавати: речи везане за празнике и народну традицију, речи за разумевање рецепта, речи за постављање питања у вези са
оним што је дозвољено и шта није дозвољено, речи за исказивање лошег осећаја особе, речи за давање одговора лекару, речи
за причање о томе где си био, речи које означавају део тела, употребу непрелазних повратних и прелазних глагола
Увежбавати: речи на тему животне средине и животиња, постављање питања и давање наслова тексту, прављење списка за
путовање, речи за исказивање онога што нам је потребно и што нам није потребно, речи за исказивање онога што имамо и
немамо у прошлом и будућем времену.
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање, вежбање,
практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика и рачунарство, Историја, Музичка култура, Ликовна
култура, Географија, Биологија, Српски језик, Руски језик, Физичко
васпитање, Техничко и информатичко образовање, медији..

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 8. РАЗРЕД
ТЕМА
An adventure day

A true story

Jobs

Life events

Music

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Увежбавати: разговор на тему боравка у међународном кампу, разговор на тему сопствених искустава,
претраживање информација преко интернета, речи за добијање информација о кретању, како наћи прави пут,
писање е-мејла
Увежбавати: речи на тему медија и врста филмова, разговор о употреби различитих медија и читање ТВ
програма, исказивање мисли о нечему, исказивање жеља, исказивање сопственог мишљења и аргументовање
истог, вођења разговора о предностима и недостацима медија, описивање садржаја филма, састављања
резимеа, исказивања циља инфинитива / прошло време, употреба везника.
Увежбавати: разговор на тему будућих занимања, поређења, давање савета, писање радне биографије,
разговор на тему проблема младих, заузимање става у току комуникације путем интернета, исказивања оног
што је лакше/теже/важније у нечијем животу, описивање једне особе с акцентом на предностима и манама
њене професије, описивање једног дана у свом будућем животу, правила и употребе простог и сложеног
компаратива, генитива поређења, неправилних облика простог компаратива, сложеног суперлатива и
суперлатива.
Увежбавати: вођење разговора о догађајима из прошлости, вођење разговора о емоционалном стању неке
особе, разговор на тему поступања у одређеним ситуацијама, исказивање осећања, писање званичног писма,
употребу глагола to be, давања информација о датуму, изражавање времена.
Увежбавати: разговор на тему историје eнглеске рок музике, разумевања текстова на сајтовима,
интервјуисања истакнутих музичких уметника, састављање топ листе песама.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање, вежбање,
практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика и рачунарство, Историја, Музичка култура, Ликовна
култура, Географија, Биологија, Српски језик, Руски језик, Физичко
васпитање, Техничко и информатичко образовање, медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 5 - 8.разред
ТЕМА

САДРЖАЈИ

English songs
English movies

У сусрет Дану школе - Одабир драматизације за школску приредбу, припрема програма и увежбавање програма
Одгледање поучних филмова

Puzzles

Решавање укрштених речи

English history

Израда паноа, плаката, презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са овом темом, а ускладу са интересовањима ученика. Часови у библиотеци, презентовање књига по избору ученика, организовање књижевне трибине,
рецитала на тему по избору ученика и сл. Припрема приредбе, рецитала, драматизација

Projects

Израда паноа, плаката, стрипова, презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на
интернету у вези са задатом темом, а у складу са интересовањима ученика.

Еnglish culture

Израда паноа, плаката, презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са задатом темом, а у складу са интересовањима ученика.

Famous people

Израда паноа, плаката,презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са овом темом, а ускладу са интересовањима ученика. Часови у библиотеци, презентовање споменика по избору ученика, организовање трибине на тему по
избору ученика и сл.

Writers

Израда паноа, плаката,презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са овом темом, а ускладу са интересовањима ученика. Часови у библиотеци, презентовање догађаја по избору ученика, организовање трибине на тему по
избору ученика и сл.

Places

Израда паноа, плаката,презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са овом темом, а у складу са интересовањима ученика. Часови у библиотеци, презентовање знамените личности по избору ученика, организовање трибине
на тему по избору ученика и сл.

Trips

Израда паноа, плаката,презентација у Power Pointu, пројеката по избору ученика, упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са овом темом, а у складу са интересовањима ученика. Часови у библиотеци, презентовање књига, песника и писаца по избору ученика, организовање
трибине на тему по избору ученика и сл.
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НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни
рад, рад у паровима, настава помоћу тв
емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на
тексту,писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи,
компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа,
именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано
излагање, повезивање са претходним
искуством, логичко закључивање, вежбање,
практичан рад
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика и рачунарство, Историја,
Музичка култура, Ликовна култура,
Географија, Биологија, Српски језик, Енглески
језик, Руски језик, Физичко васпитање,
Техничко и информатичко образовање, медији.

ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ СЕКЦИЈУ ( 5 - 8. разред)
ТЕМА

Цртање

Вајање

Сликање

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стрип, Портрет
Пeрцeпциja.
Сликaњe и цртaњe рaзним сликaрским и цртaчким мaтeриjaлимa.
Фигура
Мртва природа
Развијање ликовно- естетског сензибилитета (осетљивости) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстура, светлина, боја
и чулне осетљивости и осећајности за визуелно споразумевање и свет уобразiје у ликовним делима.
Вајање
Пeрцeпциja и aпeрцeпциja, ствaрaњe рaзличитих врeднoсти фoрмe (кoнвeкснo, кoнкaвнo; oтвoрeнo, зaтвoрeнo) и чврсти
мaтeриjaли.
Вajaњe, глинa, гипс и oстaлa oдгoвaрajућa срeдствa и чврсти мaтeриjaли.
Трoдимeнзиoнaлнo oбликoвaњe, oснoвни трoдимeнзиoнaлни oблици. Вoлумeн и прoстoр, oпштa oриjeнтaциja у вajaрским
oблaстимa. Кoнвeкснo, кoнкaвнo, oтвoрeнo и зaтвoрeнo, нaпрeгнутa и зaтeгнутa фoрмa, прoдoр, рaсцeп, тврдa и мeкa фoрмa.
Функциja плaстикe у aрхитeктури, eкстeриjeру и eнтeриjeру, примeњeнo вajaрствo, ситнa плaстикa. Дeкoрaтивнa скулптурa,
oрнaмeнт. Вajaрски мaтeриjaли, чврсти мaтeриjaли. Aлaти и прoцeс рaдa при изрaди вajaрскoг рaдa. Oблици и умнoжaвaњe
вajaрских рaдoвa. Сaдржajи и идeje у вajaрским дeлимa у истoриjи умeтнoсти.
Пејзаж
Пeрцeпциja- oпaжaњe ритмa линиja, бoja, oбликa.
Репродукција
Обoгaћивaњe скaлe пojeдиних бoja и њихoвoг кoмпoзициoнoг oднoсa и увoђeњe у бojeнe врeднoсти прoцeсoм рaдa пo прирoди
и илустрoвaњу. Сликaрскe тeхникe и пoдлoгe.

МЕТОДЕ:
Демонстрација ситуација, односа и радних операција,
демонстрација ликовних остварења, усмено излагање,
разговор, тематска дискусија, илустрација уметничким
предметима, сликом, скулптуром, демонстрација
огледом, активно учење.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уметничка дела, предмети, модели, различити ликовни и
природни материјали за рад, касетофон, плакат, цртежи,
фотографије.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални, групни и индивидуални рад.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Цртање, сликање, вајање, основни и проширени
медијуми, посматрање, откривање, процењивање,
истраживање, упоређивање, повезивање са претходним
знањима, запажање, анализа, препознавање, именовање,
описивање, навођење, дефинисање, размишљање,
логичко закључивање, игра.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СНА- ХОР И ОРКЕСТАР
ТЕМА

5. - 6 .разред
НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈИ

1.

Учење технике дидања, јачање дијафрагме -Вокализе
-певање изворних песама по слуху и дечијих песама из репертоара за ученике 5. и 6. разреде

2.

-упознавање технике свирања блок флауте -упознавање дирки на клавиру - Орфов инструментаријум

3.

-Музицирање у групама, -музицирање солиста + група -Музицирање оркестар+ хор

4.

-Основни кораци девојачког кола -основни кораци градске игре Српкиња -Играње валцера

Развијање свести слушања
сопственог гласа, контролисање
истог.
-Техноке дисања и развој
дијафрагме
-Свирање и музицирање у групи на
више инструмената уз вокалне
извођаче и плес

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈСКУ СЕКЦИЈУ (5. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стари Исток

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору
ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези са
Старим истоком, а у складу са интересовањима ученика- Припрема за такмичење из
историје.

Античка Грчка

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по
избору ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на
интернету у вези са Старом Грчком, а у складу са интересовањима ученика Припрема за такмичење из историје. - Активности у оквиру пројекта“
Европско село“

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење литературе, дефинисање,
аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија,
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ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈСКУ СЕКЦИЈУ (6. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Европа и Средоземље у
раном средњем веку

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu,
пројекта по избору ученика; упознавање са додатном литературом или
садржајима на интернету у вези са историјом, а у складу са
интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје

Европа и Средоземље у
позном средњем веку

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu,
пројекта по избору ученика; упознавање са додатном литературом или
садржајима на интернету у вези са историјом, а у складу са
интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје
- Активности у оквиру пројекта“ Европско село“

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска
настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење литературе, дефинисање,
аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија,

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈСКУ СЕКЦИЈУ (7. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Успон Европе

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика;
упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези са историјом, а у складу са
интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје

Нововековне српске
државе: Србија и Црна
Гора

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика;
упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези са историјом, а у складу са
интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје
- Активности у оквиру пројекта“ Европско село“

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу
тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија,

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈСКУ СЕКЦИЈУ (8. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Србија и Црна Гора у
Првом светском рату

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика;
упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези са историјом, а у
складу са интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје

Други светски рат –
тотални рат

- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору
ученика; упознавање са додатном литературом или садржајима на интернету у вези
са историјом, а у складу са интересовањима ученика
- Припрема за такмичење из историје
- Активности у оквиру пројекта“ Европско село“
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска
настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење литературе, дефинисање,
аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија,

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ИСТОРИЈЕ (5. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Стари исток

- Основна обележја Старог истока - Култура народа старог истока

Увод; Праисторија

- Прошлост – Време - Историја, наука о прошлости

Античка Грчка

- Најстарији период грчке историје - Грчки полиси Спарта и Атина
- Грчко-персијски и Пелопонески рат - Грчка култура Хеленистичко доба и његова култура

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење литературе, дефинисање,
аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Ликовна култура, Географија, Математика

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ИСТОРИЈЕ (6. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Срби и њихово
окружење у раном
средњем веку

- Велика сеоба народа и франачка држава - Византија до 12. века Хришћанска црква - Исламски свет у раном средњем веку - Настанак
феудалног друштва
- Словени и њихово насељавање Балканског полуострва - Јужни
Словени према староседеоцима и суседима
- Срби од 7. до 12. века - Покрштавање Срба и других Јужних Словена

Срби и њихово
окружење у позном
средњем веку

- Србија у 12. и почетком 13. века - Успон српске државе у 13. и
почетком 14. века - Српско царство
- Крај српског царства - Средњевековна култура Срба

Европа и Средоземље у
раном средњем веку

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска
настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење литературе, дефинисање,
аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Ликовна култура, Географија, Српски језик

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ИСТОРИЈЕ (7. разред)
ТЕМА
Успон Европе
Српски народ под
страном влашћу од 16.
до 18. века

Доба Револуција

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Основне одлике Новог века - Велика географска открића - Градови у Новом веку - Хуманизам
и Ренесанса
- Реформација и противреформација - Апсолутистичке монархије
- Турска освајања, држава и друштво од 16. до 18. века - Положај Срба у Турском Царству Српска православна црква - Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу - Почеци грађанске
класе код Срба
- Индустријска револуција - Француска револуција - Наполеоново доба - Уједињење Италије и
Немачке
- Грађански рат у САД
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв
емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту ,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Ликовна култура, Географија, Српски језик

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ИСТОРИЈЕ (8. разред)
ТЕМА
Србија, Црна Гора и
Срби у хабзбиршком и
османском царству од
берлинског конгреса до
Првог светског рата
Први светски рат и
револуције у Русији и
Европи

Југославија у Другом
светском рату

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Србија од 1878. до 1914. године
- Црна гора од 1878. до 1914. године
- Срби у Хабзбуршкој монархији
- Срби у Османском царству
- Балкански ратови
- Свет у великом рату
- Револуције у Русији и Европи
- Човек у рату – лично и колективно искуство

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Ликовна култура, Географија, Српски језик

- Априлски рат и последице пораза
- Отпор устанак и грађански рат
- Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945.
- Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНУ ИЗ ИСТОРИЈЕ (8. разред)
ТЕМА
Увод; Праисторија
Стари век
Средњи век
Нови век

Савремено доба

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прошлост, време, периодизација времена, рачунање времена, основне одлике праисторије, историјске
прекретнице, историја као наука
Основне одлике Старог века, најзначајније личности, народи, државе, историјске појаве и процеси везани за
општу и националну историју. Култура, друштвено и државно уређење, свакодневни живот и религија Старог
века.
Основне одлике Средњег века, најзначајније личности, народи, државе, историјске појаве и процеси везани за
општу и националну историју. Култура, друштвено и државно уређење, свакодневни живот и религија
Средњег века
Основне одлике Новог века, најзначајније личности, народи, државе, историјске појаве и процеси везани за
општу и националну историју. Култура, друштвено и државно уређење, свакодневни живот и религија Новог
века.
Основне одлике Савременог доба, најзначајније личности, народи, државе, историјске појаве и процеси
везани за општу и националну историју. Култура, друштвено и државно уређење, свакодневни живот у
Савременом добу
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту, писане вежбе, демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Збирка задатака за полагање мале матуре, уџбеник, радна свеска,
наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање, повезивање са
претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија, Биологија,
Математика

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМЗА ГЕОГРАФСКУ СЕКЦИЈУ (5.-8. разред)
ТЕМА

Понављање градива
5,6,7,8 разреда

Презентације и филмови
на интернету
Израда паноа средње
месечне температуре

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Припрема за такмичење из географије.Припрема
класификационог испита
- Припрема за такмичење из географије
- Активности у оквиру пројекта“ Европско село“

за

полагање

Коришћење разних документарних и научних филмова или презентација на
интернету или ТВ

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу
тв емисија, компјутерска наставаНАСТАВНЕ МЕТОДЕ:Усмено излагање, разговор, рад на тексту,
писане вежбе, демонстрација компјутером НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, радна свеска, наставни
листићи, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,повезивање са претходним искуством,
логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:Информатика, Српски језик, Ликовна култура, Географија,

-Пети разред ради пано за рачунање средње месечне температуре Томашевца

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ( 5 - 8 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Рељеф

Настанак , подела и унутрашња грађа

Земљина кретања

Врсте и последице

Ваздушни омотач

Састав атмосфере, клима и време

Водени омотач

Сатав,кретања и светско море

Европа

Општи подаци, регије нема карта-вежбање

Ваневропски континенти

Општи подаци, регије нема карта-вежбање

Србија

Општи подаци, регије , природне и друштвене одлике ,

Припрема за такмичење

Градиво од 5. до 8 .разреда

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, , компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,демонстрација компјутером ,цртање неме карте
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд,
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење у немој карти, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
, дефинисање,
КОРЕЛАЦИЈА:
Историја, Музичка култура, Ликовна култура, Географија, Биологија, , медији

ГОДИШЊИ ПРОГРАМЗА ПРИПРЕМНУ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ( 5 - 8 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Границе и величина Србије

Настанак , подела и унутрашња грађа Општи подаци, регије нема карта-вежбање

Географија становништва

Појам и и дефиниције , кретање становништва

Рељеф и воде

Сатав,кретања и светско море, Врсте и подела рељефа

Клима и живи свет, Национални
паркови

Састав атмосфере, клима и време, Врсте биљног и животињског света, НП Србије
Појам и и дефиниције

Привреда Србије, појам и подела
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, , компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,демонстрација компјутером ,цртање неме
карте
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд,
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење у немој карти, запажање, анализа, именовање,
упоређивање,
, дефинисање,
КОРЕЛАЦИЈА:
Историја, Музичка култура, , Биологија, , медији

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 5. разред
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Порекло и разноврсност
живота

Особине живих бића

Наслеђивање и
еволуција

Размножавање и преношење особина на потомке.

МЕТОДЕ:
монолог, дијалог, расправа, демонстративно-илустративна,тематска дискусија
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник,часописи, графофолије, лабораторијски прибор, микроскоп, природни материал, слике, енциклопедије,
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални, групни, рад у пару, индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Слушају, посматрају, бележе, цртају, запажају, анализирају,упоређују, препознају, именују, описују, наводе, дефинишу, учествују
у дијалогу, учествују у дискусији, извршавају постављене задатке,

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 6. разред
ТЕМА

Царство животиња

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДЕ:
монолог, дијалог, расправа, демонстративно-илустративна,тематска дискусија
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник,часописи, графофолије, лабораторијски прибор, микроскоп, природни материал, слике, енциклопедије,
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални, групни, рад у пару, индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Слушају, посматрају, бележе, цртају, запажају, анализирају,упоређују, препознају, именују, описују, наводе, дефинишу, учествују
у дијалогу, учествују у дискусији, извршавају постављене задатке,

Бескичмењаци
Кичмењаци

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 7. разред
ТЕМА

Грађа човечјег тела

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Органски системи
(кожни,скелетни,мишићни
систем)
Органски системи (нервни,
жлезде, чула, дисање, варење,
излучивање, размножавање)

МЕТОДЕ:монолог, дијалог, расправа, демонстративно-илустративна,тематска дискусија
НАСТАВНА СРЕДСТВА:уџбеник,часописи, графофолије, лабораторијски прибор, микроскоп, природни материал, слике, енциклопедије,
ОБЛИЦИ РАДА:Фронтални, групни, рад у пару, индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:Слушају, посматрају, бележе, цртају, запажају, анализирају,упоређују, препознају, именују, описују, наводе, дефинишу,
учествују у дијалогу, учествују у дискусији, извршавају постављене задатке,

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ТЕМА

САДРЖАЈИ

Екологија и животна
средина

Основни појмови – биотоп, биоценоза, екосистем, процеси који се
одвијају у екосистемима.

Глобалне последице
загађивања животне
средине

Глобално загревање, оштећење озонског омотача, киселе кише,
ерозија земљишта.

8. разред

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
МЕТОДЕ:
монолог, дијалог, расправа, демонстративно-илустративна,тематска дискусија
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
уџбеник,часописи, графофолије, лабораторијски прибор, микроскоп, природни материал, слике, енциклопедије,
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални, групни, рад у пару, индивидуални.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Слушају, посматрају, бележе, цртају, запажају, анализирају,упоређују, препознају, именују, описују, наводе,
дефинишу, учествују у дијалогу, учествују у дискусији, извршавају постављене задатке,
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ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНУ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 8. разред
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1 Од ћелије до
организма
2 Животни процеси

ћелија – грађа и функције, деобе ћелија, сличности и разлике међу ћелијама, биолошки нивои организације
живог света
животни процеси, вируси, бактерије, протисти

3 Разноврсност биљака

биљни органи, полно и вегетативно размножавање биљака, маховине, папрати, раставићи, пречице,
скривеносеменице и голосеменице

4 Алге, гљиве, лишајеви

Алге, гљиве и лишајеви

5 Разноврсност
бескичмењана
6 Разноврсност
кичмењака

сунђери, дупљари, пљоснати, ваљкасти и чланковити црви, мекушци, зглавкари и бодљокошци

МЕТОДЕ РАДА
Вербално – текстуалне:
излагање, разговор, рад на тексту, рад на задацима, тестови
Илустративно – демонстративне:
демонстрација ПП презентацијом (текстови, слике, шеме, фотографије,
гифови, задаци)
ОБЛИЦИ РАДА
индивидуални, фронтални, групни,
рад у пару

хордати, кичмењаци: рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари

7 Генетика и еволуција

основи генетике, увод у еволуцију, геолошка доба и порекло човека

8 Органски системи 1

кожа, кости, мишићи, нервни систем, ендокрини систем, чула, болести, превенција, лечење

9 Органски системи 2

крвоток, систем органа за дисање, варење, излучивање, полни систем, болести, превенција, лечење

10 Екологија и
екосистеми

основни појмови екологије, екосистеми: морски, копнених вода, шуме, травни екосистеми

НАСТАВНА СРЕДСТВА
ПП презентације, збирке задатака, уџбеници и пропратна литература

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ БИОЛОГИЈE 5 - 8. разред
ТЕМА
Обележавање значајних
датума
еколошки кутак.
Дисекција
Рециклажа

Еко новине
Гајење саксијских
биљака
Израда фото-збирке
врста у нашем
окружењу
Припрема за такмичење

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у
паровима, настава помоћу тв емисија, компјутерска
настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на тексту,писане
вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер,
цд, интерактивна табла,
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа,
именовање, упоређивање, коришћење
литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко
закључивање, нега биљака, израда паноа, плаката,
КОРЕЛАЦИЈА:
Српски језик, Информатика, Хемија , Музичка
култура, Ликовна култура, Географија,

Израда биолошког календара. Израда паноа, плаката, реферата
Сређивање и одржавање еколошког кутка.
Дисекција ока.
Дисекција бубрега.
Дисекција срца.
Израда еколошких украса.
Припрема материјала за „Европско село“
Занимљивости из света биљака, животиња и људског тела.
Занимљивости из света животиња и људског тела
Занимљивости из људског тела.
Дешавања у свету науке.
Активности биолошке секције.
Сађење, пресађивање и нега саксијских биљака.
Фотографисање дрвећа у нашем окружењу и прављење фото збирке.
Фотографисање инсеката у нашем окружењу и прављење фото збирке.
Фотографисање птица у нашем окружењу и прављење фото збирке.
Припрема за такмичење.
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ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 7. разред)
ТЕМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ

СТРУКТУРА
СУПСТАНЦЕ

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕРАСТВОРИ

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Материја и супстанца. -Физичка и хемијска својства супстанци.-Физичке и хемијске промене
супстанци.
-Чисте супстанце: елементи и једињења.-Смеше. Раздвајање састојака смеше (декантовање,
цеђење, дестилација,
кристализација).
-Атом.-Хемијски симболи.-Грађа атома. Језгро атома. Атомски и масени број. Изотопи.Релативна атомска маса.
-Електронски омотач. Периодни систем елемената. -Молекул. Хемијске формуле. -Ковалентна
веза. Грађење молекула елемената и једињења. -Јонска веза.
-Раствори и растворљивост. -Процентни састав раствора. -Вода. Значај воде за живи свет.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв
емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, демонстрација процеса и предмета, илустрација
цртежом, цртање
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Лабораторијски прибор, уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, коришћење мерних инструмената,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање
КОРЕЛАЦИЈА:
историја, физика, биологија

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 8. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ
НЕМЕТАЛА И
КИСЕЛИНЕ

-Заступљеност неметала у природи и њихова основна физичка својства. -Водоник, његова својства и примена.
-Кисеоник, његова својства и примена.-Сумпор, његова својства и примена. -Азот, његова својства и примена.
Амонијак, његова својства и примена.-Угљеник, његова својства и примена.
-Заступљеност метала у природи и њихова основна физичка својства.-Калцијум и најважнија једињења, својства и
примена.
-Гвожђе, алуминијум, бакар – својства на којима се заснива примена ових метала. Корозија метала. Легуре које се
најчешће примењују (бронза, месинг, челик, дуралуминијум, силумини).

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима,
настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, демонстрација процеса и предмета,
илустрација цртежом, цртање
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Лабораторијски прибор, уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, коришћење мерних
инструмената, препознавање, именовање, описивање, навођење,
дефинисање
КОРЕЛАЦИЈА:
физика, биологија

МЕТАЛИ, ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ)

СОЛИ

-Формуле и називи соли. Добијање соли.-Физичка својства соли (агрегатно стање, растворљивост). Хемијске
реакције
соли (реакције са киселинама, базама и солима). -Примена соли.-Реакција неутрализације хлороводоничне
киселине и раствора натријум-хидроксида. Реакција између метала и киселине. -Хемијске реакције соли: између
калцијум-карбоната и хлороводоничне

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 7. - 8. разред)
ТЕМА
УГЉОВОДОНИЦИ

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
СА КИСЕОНИКОМ

БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Експериментално доказивање угљеника и водоника у органским
једињењима (скроб и етанол).
- Течни угљоводоници као неполарни растварачи – раставрање јода и масти у
медицинском бензину
-Раздвајање етанола и воде.
- Израчунавање масеног
елементарног процентног састава у кисеоничним органским једињењима.
- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика; упознавање са
додатном литературом или садржајима на интернету
- Разликовање меда и сахарозе.
-Доказивање скроба у намирницама јодном пробом.
- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика; упознавање са
додатном литературом или садржајима на интернету
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима, настава помоћу тв емисија,
компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Лабораторијски прибор, уџбеник, снимци и ПП презентације, ,демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни листићи, компјутер, цд, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, коришћење мерних инструмената, препознавање,
именовање, описивање, навођење, дефинисање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Биологија, медији, математика, физика

ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 8. разред)
ТЕМА
УВОД У ОРГАНСКУ
ХЕМИЈУ

УГЉОВОДОНИЦИ
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА СА
КИСЕОНИКОМ
БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Својства атома угљеникa. Многобројност органских једињења. Општа својства органских једињења, разлике у
односу на неорганска једињења.-Упоређивање својстава органских и неорганских једињења:
- растворљивост у води (натријум-хлорид, скроб, бензин, уље); - понашање при загревању (натријум-хлорид и
скроб).Доказивање угљеника у органским супстанцама.
-Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника.-Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени
угљоводоници (алкени и алкини).-Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција).
-Ароматични угљоводоници. Бензен.-Нафта и земни гас – извори угљеникових једињења и енергије.
-Полимери.
-Алкохоли. -Карбоксилне киселине. Масне киселине. -Естри. Добијање алкохола алкохолним врењем.
-Доказивање киселости карбоксилних киселина.
-Масти и уља. -Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза),
полисахариди (скроб и целулоза).-Аминокиселине. Протеини. Витамини.

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима,
настава помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, демонстрација процеса и предмета,
илустрација цртежом, цртање
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Лабораторијски прибор, уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, коришћење мерних
инструмената, препознавање, именовање, описивање, навођење,
дефинисање
КОРЕЛАЦИЈА:
физика, биологија

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 8. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ

Материја и супстанца. Физичка и хемијска својства супстанци.Физичке и хемијске промене супстанци. Чисте супстанце: елементи и једињења.Смеше. Раздвајање састојака смеше (декантовање, цеђење, дестилација,кристализација).

СТРУКТУРА
СУПСТАНЦЕ

Атом.Хемијски симболи.Грађа атома. Језгро атома. Атомски и масени број. Изотопи.-Релативна атомска маса.Електронски омотач. Периодни систем
елемената.Молекул. Хемијске формуле.Ковалентна веза. Грађење молекула елемената и једињења.Јонска веза.

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕРАСТВОРИ

Раствори и растворљивост.Процентни састав раствора.Вода. Значај воде за живи свет.

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
И ИЗРАЧУНАВАЊА

Хемијске једначине. Анализа и синтеза.Закон о одржању масе.Закон сталних односа маса.Количина супстанце. Мол. Моларна маса.Израчунавања у
хемији.

НЕОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА, ОСОБИНЕ
И ПРИМЕНА

ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА, ОСОБИНЕ
И ПРИМЕНА

Заступљеност неметала у природи и њихова основна физичка својства. Водоник, његова својства и примена.
Кисеоник, његова својства и примена.Сумпор, његова својства и примена. Азот, његова својства и примена. Амонијак, његова својства и
примена.Угљеник, његова својства и примена. Заступљеност метала у природи и њихова основна физичка својства.Калцијум и најважнија једињења,
својства и примена. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства на којима се заснива примена ових метала. Корозија метала. Легуре које се
најчешће примењују (бронза, месинг, челик, дуралуминијум, силумини). Формуле и називи соли. Добијање соли. Физичка својства соли (агрегатно
стање, растворљивост). Хемијске реакције
соли (реакције са киселинама, базама и солима). Примена соли.Реакција неутрализације хлороводоничне киселине и раствора натријум-хидроксида.
Реакција између метала и киселине.
Хемијске реакције соли: између калцијум-карбоната и хлороводоничне
Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника.Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени угљоводоници (алкени и
алкини).Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција).Ароматични угљоводоници. Бензен.Нафта и земни гас – извори
угљеникових једињења и енергије.Полимери. Алкохоли. Карбоксилне киселине. Масне киселине.Естри. Добијање алкохола алкохолним
врењем.Доказивање киселости карбоксилних киселина.

БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

Масти и уља.Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза), полисахариди (скроб и
целулоза).Аминокиселине. Протеини. Витамини.

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Мере заштите.

- 36 -

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални
рад, групни рад, рад у паровима
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, рад на
тексту,писане вежбе(кратки
тестови са стандардизованим
задацима), демонстрација
компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Збирка задатака за Завршни испит,
уџбеник, радна свеска, наставни
листићи, компјутер, цд,
интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање,
анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе,
дефинисање, аргументовано
излагање, повезивање са
претходним искуством, логичко
закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Географија,
Биологија,медији, физика,
математика

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ ХЕМИЈЕ ( 7. - 8. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

ХЕМИЈА И ЊЕН
ЗНАЧАЈ

-Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу.
-Мерења у хемији: мерење масе, мерење запремине мензуром и пипетом

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ
ПОЈМОВИ

-Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто-чврсте смеше натријум-хлорида и јода
сублимацијом и селективним растварањем.

АТОМ И СТРУКТУРА
АТОМА

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ
КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ
СУПСТАНЦЕ (
АТОМИ, МОЛЕКУЛИ,
ЈОНИ)

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ–
РАСТВОРИ

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
И ИЗРАЧУНАВАЊА

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ
НЕМЕТАЛА И
КИСЕЛИНЕ
МЕТАЛИ, ОКСИДИ
МЕТАЛА И
ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ)

СОЛИ,
ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА
ДИСОЦИЈАЦИЈА

-сазнавање о честицама које изграђују супстанцу,
начину на који се оне међусобно удружују и уређују и условљености својстава структуром
супстанце
- Израда паноа, плаката, реферата, презентација у Power Pointu, пројекта по избору ученика; упознавање са додатном литературом или
садржајима на интернету
- анализирање резултата огледа и њихово повезивање са претходним
експерименталним искуством и постојећим теоријским знањем
- формулисање објашњења за правилности уочене међу прикупљеним подацима
извођење закључака
дискутовање
-претраживање и коришћење различите литературе
претраживање Интернета ради прикупљања информација
припремање извештаја о експерименталном раду
-Раствори - својства раствора: експериментална провера снижења температуре мржњења
раствора натријум-хлорида у односу на воду.
- Колоидни раствори - растварање желатина (сол и гел стање).
Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора и у
поступку мешања раствора различитог садржаја.
-Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина
Основни типови хемијских реакција - синтеза алуминијум-јодида или цинк-јодида из
eлемената
-Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и броја
честица учесника у хемијској реакцији.
Израчунавања на основу релација количина супстанце, маса супстанце и бројност
честица.
. Видове налажења елемената у природи ученици сагледавају на основу
структуре њихових атома и, према томе, реактивности елемената. У прегледу и
путем огледа обрадити својства неметала, оксида неметала и киселина. Својства
типичних метала изучавају се на примеру калцијума. Ученике стално подстицати
да самостално састављају формуле оксида на основу знања валенце неметала,
односно метала, као и да пишу формуле киселина и хидроксида.
- Понашање метала (гвожђа, цинка и бакра) у реакцијама са разблаженим киселинама (хлороводоничном и
азотном).
Испитивање физичких својстава олова и упоређивање са својствима других
метала, на пример, алуминијума.
Природни кисело-базни индикатори. Испитивање киселости раствора
- решавање рачунских задатака, при чему се израчунавања могу повезати са
експерименталним радом итд.
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НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад,
групни рад, рад у паровима, настава
помоћу тв емисија, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Лабораторијски прибор, уџбеник,
снимци и ПП презентације,
,демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радна свеска, наставни
листићи, компјутер, цд, интерактивна
табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање,
анализа, коришћење мерних
инструмената, препознавање,
именовање, описивање, навођење,
дефинисање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Биологија,
медији, математика, физика

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИЧКУ СЕКЦИЈУ ( 8. разред)
ТЕМА
1. БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА
ЊИМА
2. АЛГЕБРА И
ФУНКЦИЈЕ

3. ГЕОМЕТРИЈА

4. ЗАДАЦИ СА
ПРЕТХОДНИХ
ТАКМИЧЕЊА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ова област обухвата знања о природним, целим и рационалним бројевима, њихово записивање на различите
начине и упоређивање. Предвиђено је познавање основних аритметичких операција са различитим врстама
бројева и израчунавање вредности одговарајућих бројевних израза. Ова знања се примењују у решавању
практичних задатака.
Потребно је да ученици науче решавање линеарних једначина са једном непознатом, као и решавање њихових
система (на вишим нивоима). Предвиђено је да се савладају операције са полиномима – њихово сређивање, а
на напредном нивоу и једноставнија растављања. Појам функције и њеног графика, као и цртање графика
линеарне функције такође припадају овој области. И ова знања се примењују на решавање практичних
проблема.
Познавање основних геометријских објеката (како у равни, тако и у простору), као и њихових
најједноставнијих својстава, представља садржај основног нивоа ове области. На вишим нивоима предвиђају
се и разна израчунавања везана за геометријске објекте (њихових дужина, површина и запремина),
укључујући примене Питагорине теореме. Такође, ученици (посебно на напредном нивоу) треба да познају
својства поменутих обједата и умеју да их примене.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови
ученика, илустрација цртежом, демонстрација односа, демонстрација
радних операција, писане вежбе.

Ученици треба да прошире знање о свим темама кроз задатке са претходних такмичења.

НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели, наставни листићи, листићи за
вежбање, лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање, запажање,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање,
процењивање,
груписање,
праћење,
практиковање,
уочавање,
закључивање.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКИ РАД ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 5. разред)
ТЕМА
1. ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ
2. ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ
3. УГАО
4. РАЗЛОМЦИ
5. ОСНА СИМЕТРИЈА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ученици треба да умеју да формирају и графички приказују скупове, да изводе скуповне операције и
правилно употребљавају одговарајуће ознаке и да усвоје основна правила дељивости бројева и одређују NZD
и NZS.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови
ученика, илустрација цртежом, демонстрација односа, демонстрација
радних операција, писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели, наставни листићи, листићи за
вежбање, лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање, запажање,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање,
процењивање,
груписање,
праћење,
практиковање,
уочавање,
закључивање.
За ученике са тешкоћама у учењу и оне који брже напредују припремиће
се диференцирани задаци у складу са њиховим могућностима.

Ученици треба да усвоје познате геометријске објекте и примењују њихова својства у задацима.
Ученици треба да усвоје појмове: угао, централни угао, врсте углова, јединичне углове (степен, минут,
секунд), операције сабирања и одузимања углова – графички и рачунски и да цртају паралелне и нормалне
праве.
Ученици треба да усвоје појам разломка и примењују у конкретним задацима својсва рачунских операција са
њима, у оба записа.
Ученици треба да упознају осну симетрију и њена својства, као и да умеју да конструишу симетрале дужи,
симетрале угла.
- препознаје осносиметричне фигуре; - одреди симетралу угла и симетралу дужи;
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ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКИ РАД ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 6. разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

Ученици треба да схвате потребу увођења негативних бројева и упознају и савладају основне рачунске
операције у скупу Z.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани радови
ученика, илустрација цртежом, демонстрација односа, демонстрација
радних операција, писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели, наставни листићи, листићи за
вежбање, лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање, запажање,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање,
процењивање,
груписање,
праћење,
практиковање,
уочавање,
закључивање.
За ученике са тешкоћама у учењу и оне који брже напредују припремиће
се диференцирани задаци у складу са њиховим могућностима.

Ученици треба да упознају класификацију троуглова и знају њихова основна својства и основне конструкције.
2. ТРОУГАО
3. РАЦИОНАЛНИ
БРОЈЕВИ
4. ЧЕТВОРОУГАО

5. ПОВРШИНЕ

Ученици треба да упознају структуре скупова рационалних бројева и појам реципрочног броја и упознају и
савладају основне рачунске операције у скупу Q.
Ученици треба да упознају класификацију четвороуглова и знају њихова основна својства и основне
конструкције.
Ученици треба да схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању
површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова и
примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКИ РАД ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 7. разред)
ТЕМА
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
2. ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА
3. МНОГОУГАО
4. ЦЕЛИ И
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
5. КРУГ
6. ЗАВИСНЕ
ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
7. СЛИЧНОСТ

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ученици треба да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена.
Ученици треба да знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у
којима се може уочити правоугли троугао.
Ученици треба да познају најважнија својства многоугла и знају најважније обрасце и умеју да их примене у
одговарајућим задацима. Треба да примењују формуле за израчунавање обима и површина неких фигура
(једнакостраничан троугао и правилан шестоугао) и конструишу правилан шестоугао.
Ученици треба да упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број), умеју да
изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза.
Ученици треба да познају најважнија својства круга и знају најважније обрасце у вези с кругом и умеју да их
примене у одговарајућим задацима.
Ученици треба да упознају правоугли координатни систем, директну и обрнуту пропорционалност и схвате
својства пропорције.

Ученици треба да схвате појам размере дужи и деле дату дуж на једнаке делове;
усвоје Талесову теорему и појам сличности троуглова (уоче сличне троуглове).
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МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија, цртање, писани
радови ученика, илустрација цртежом, демонстрација односа,
демонстрација радних операција, писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели,
наставни листићи,
листићи за вежбање, лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење, цртање, запажање,
препознавање, именовање, описивање, навођење, дефинисање,
процењивање, груписање, праћење, практиковање, уочавање,
закључивање.
За ученике са тешкоћама у учењу и оне који брже напредују
припремиће се диференцирани задаци у складу са њиховим
могућностима.

ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКИ РАД ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 8. разред)
ТЕМА
1. СЛИЧНОСТ
2. ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН.
3. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ
4. ПРИЗМА

6. ЛИНЕАРНЕ ФУНКЦИЈЕ
7. ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СТАТИСТИЧ.
ПОДАТАКА

Ученици треба да усвоје појам линеарне функције и схвате график функције.
Ученици треба да усвоје појмове у вези са статистиком.
Ученици треба да усвоје дефиницију ваљка и његове елементе и умеју да скицирају слику ваљка, цртају межу и праве модел
ваљка.

8. ВАЉАК
9. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА

11. ЛОПТА

Ученици треба да умеју да схвате појам сличности троуглова, ставове сличности и коефицијент сличности и да знају Талесову
теорему (без доказа); уоче сличне троуглове.
Ученици треба да усвоје основне геометријске појмове (тачка, права, раван - знају да их обележе), одређеност праве и равни,
као и појмове: паралелне праве, мимоилазне праве, права паралелна са равни, права нормална на раван, ортогонална пројекција
на раван.
Ученици треба да схвате и усвоје основна својства једнакости и неједнакости и појам еквивалентности и да стичу навику за
прецизност и уредност у решавању задатака.
Ученици треба да усвоје појам призме, елементе и врсте призме.
Ученици треба да усвоје појам пирамиде, елементе и врсте пирамиде.

5. ПИРАМИДА

10. КУПА

НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САДРЖАЈИ

Ученици треба да препознају систем и знају да провере решење система.
Ученици треба да усвоје дефиницију купе и умеју да скицирају слику купе, цртају межу и препознају модел.
Ученици треба да усвоје дефиницију лопте и умеју да препознају модел.

МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска
дискусија, цртање, писани радови
ученика,
илустрација
цртежом,
демонстрација односа, демонстрација
радних операција, писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели,
наставни листићи, листићи за вежбање,
лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална
настава,
групни,
индивидуални, рад у пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање,
решавање,
посматрање,
бележење,
цртање,
запажање,
препознавање, именовање, описивање,
навођење, дефинисање, процењивање,
груписање, праћење, практиковање,
уочавање, закључивање.
За ученике са тешкоћама у учењу и оне
који брже напредују припремиће се
диференцирани задаци у складу са
њиховим могућностима

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ПРИПРЕМНИ РАД ИЗ МАТЕМАТИКЕ ( 8. разред)
НАЧИН И ПОСТУПАК
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ТЕМА

САДРЖАЈИ

1. БРОЈЕВИ И
ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

Ова област обухвата знања о природним, целим и рационалним бројевима, њихово записивање на различите начине и упоређивање. Предвиђено је
познавање основних аритметичких операција са различитим врстама бројева и израчунавање вредности одговарајућих бројевних израза. Ова знања
се примењују у решавању практичних задатака.

2. АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ

Потребно је да ученици науче решавање линеарних једначина са једном непознатом, као и решавање њихових система (на вишим нивоима).
Предвиђено је да се савладају операције са полиномима – њихово сређивање, а на напредном нивоу и једноставнија растављања. Појам функције и
њеног графика, као и цртање графика линеарне функције такође припадају овој области. И ова знања се примењују на решавање практичних
проблема.

3. ГЕОМЕТРИЈА

Познавање основних геометријских објеката (како у равни, тако и у простору), као и њихових најједноставнијих својстава, представља садржај
основног нивоа ове области. На вишим нивоима предвиђају се и разна израчунавања везана за геометријске објекте (њихових дужина, површина и
запремина), укључујући примене Питагорине теореме. Такође, ученици (посебно на напредном нивоу) треба да познају својства поменутих обједата
и умеју да их примене.

4. МЕРЕЊЕ

Ова и наредна област су посебно издвојене јер су одговарајућа знања и вештине неопходни за свакодневни живот, а нису у довољној мери
обухваћени важећим програмом и врло мало су заступљени у постојећим уџбеницима. У области Мерење предвиђено је познавање јединица за
дужину, површину, запремину, масу, време и углове, као и њихово претварање. Такође је укључено рачунање са разним апоенима новца. Посебно је
издвојена способност процењивања резултата неких мерења или израчунавања.

5. ОБРАДА ПОДАТАКА
6. ЗБИРКА ЗА ЗАВРШНИ
ИСПИТ

Прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење таквих приказа представљају основни
садржај ове области. Најједноставније операције са подацима (одређивање максимума и минимума и аритметичке средине) такође су укључене.
Најзад, ова област обухвата рачун са пропорцијама и процентима.
Све области и сви нивои.
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МЕТОДЕ:
Разговор, усмено излагање, тематска дискусија,
цртање, писани радови ученика, илустрација
цртежом, демонстрација односа, демонстрација
радних операција, писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, радни листови, слике, модели, наставни
листићи, листићи за вежбање, лењири.
ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтална настава, групни, индивидуални, рад у
пару.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Рачунање, решавање, посматрање, бележење,
цртање, запажање, препознавање, именовање,
описивање, навођење, дефинисање, процењивање,
груписање, праћење, практиковање, уочавање,
закључивање.

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ( 5 - 8 .разред)
ТЕМА

ОДБОЈКА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одбијање лопте прстима изнад главе Одбијање лопте прстима у
паровима
Одбијање лопте прстима од зида Одбијање лопте чекићем
Одбијање лопте чекићем у паровима Школски сервис (одоздо)
Смечирање (мрежа укосо) Тенис сервис (одозго) Блокирање
(појединачно) Блокирање у паровима
Игра

Ученици ће играјући спортску игру и примењујући виши ниво технике,
већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен
сарадње овладати основним елементима одбојкашке игре. Играјући
спортску игру и примењујући сложене елементе техннике, као и
испуњавајући тактичке задатке, ученици ће учествовати у организацији
утакмице и судити на утакмицама. Научиће тактику одбојке, систем
такмичења, начин организовања утакмице и суђења.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА МАКЕТАРСКУ СЕКЦИЈУ ( 5 -8 .разреда)
ТЕМА
1. МАТЕРИЈАЛИ И
AЛАТИ ЗА ИЗРАДУ
МАКЕТА
2. ТЕХНИЧКО –
ТЕХНОЛОШКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ИЗРАДА MАКЕТЕ

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Модели и макете
-Формирање идеје о будућој макети
-Материјали за израду модела и макета
-Техничко цртање
-Пројекције у техничком цртању
-Израда техничке документације будуће макете (модела)
-Преношење на материјал
-Обрада делова (4)
-Склапање макете (2)
-Финална обрада (2)
-Дотеривање макете, отклањање недостатака
-Провера функционалности макете и модела
-Израда елабората за макету

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор, демонстрација компјутером.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање.
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика, Историја, Географија, Биологија, Математика, медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА СЕКЦИЈУ ИЗ ФИЗИКЕ (8 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

-Рачунски задаци за такмичење :таласног кретања
-Рачунски задаци за такмичење :огледала и конструкције ликова – рачунски и графички задаци
-Рачунски задаци за такмичење :брзина светлости у различитим срединама, Индекс преламања и закона
преламања светлости , тотална рефлексија

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

-Рачунски задаци за такмичење :налектрисања тела, врсте и количине
-Рачунски задаци за такмичење :електрични потенцијал и напон, рад у електричном пољу(2)
-Рачунски задаци за такмичење :рачунски задаци: електрично поље(2)

3. ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА

-Рачунски задаци за такмичење: омов закон за део струјног кола и за цело струјно коло(2)
-Рачунски задаци за такмичење :рад и снага електричне струје. Џулов закон(2)
-Рачунски задаци за такмичење :рад и снага електричне струје. Џулов закон. Понављање(2)
-Рачунски задаци за такмичење(2)

4.ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО
ПОЉЕ

-Рачунски задаци за такмичење :магнетно поље струјног проводника
-Рачунски задаци за такмичење: деловање магнетног поља на проводник са струјом
-Рачунски задаци за такмичење :понављање градива(2)
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, групни рад, рад у паровима,
компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,писане вежбе, демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика,Математика.

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИЧКУ СЕКЦИЈУ (8 .разред)
ТЕМА
1. ИКТ
2. ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

3. РАЧУНАРСТВО

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Обрада текста - Обликовање, набрајање, заглавље, подножје, фусноте (Мicrosoft Office Word)
-Израда слајд презентација (Microsoft Power Point)
-Рад са табелама и креирање графикона (Microsoft Office Excel)
-Правила безбедног рада на интернету
-Заштита приватности личних података
-Алати за рад са графичким објектима, текстом, звуком и видеом
-Радно окружење програма. Алати за рад са графичким објектима, текстом, звуком и видеом
-Програм – категорије, блокови наредби, инструкције
-Програмске структуре
-Пројектни задатак

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад, компјутерска настава
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,демонстрација компјутером
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Историја, Географија, Биологија, Енглески језик, медији.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ФИЗИКЕ (6 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.КРЕТАЊЕ

-Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања
-Променљиво праволинијско кретање. Средња брзине
-Графици брзине, пута и убрзања код променљивог кретања

2.СИЛА

-Рачунски задаци: сила
-Решавање задатака -опруга
-Рачунски задаци: сила

3.МАСА И ГУАТИНА
4.ПРИТИСАК

-Рачунски задаци: маса
-Одређивање густине чврстих тела
-Рачунски задаци: густина
-Рачунски задаци :Хидростатички притисак
-Рачунски задаци :Атмосферски притисак
-Рачунски задаци: притисак

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика,Математика.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ФИЗИКЕ (7 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. ПРОМЕНЉИВО
КРЕТАЊЕ

-Рачунски задаци веза силе, масе и убрзања
-Рачунски задаци:Променљиво праволинијско кретање
-Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина

2. ГРАВИТАЦИОНО
ПОЉЕ

-Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб
-Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже
-Сила трења и сила отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање тела

3. РАВНОТЕЖА
4. РАД И ЕНЕРГИЈА

-Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена примена
-Рачунски задаци: Сила потиска у течности и гасу
-Пливање и тоњење тела
-Рачунски задаци: Снага, коефицијент корисног дејства
-Механички рад, енергија,снага, коефицијент корисног дејства
-Рачунски задаци
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НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика,Математика.

ОШ"Младост" , Томашевац
Школски програм
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗА ДОПУНСКУ ИЗ ФИЗИКЕ (8 .разред)
ТЕМА

САДРЖАЈИ

НАЧИН И ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. СВЕТЛОСНЕ
ПОЈАВЕ

-Понављање таласног кретања
-Понављање огледала и конструкције ликова – рачунски и графички задаци
-Брзина светлости у различитим срединама, Индекс преламања и закона преламања светлости , тотална
рефлексија

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

-Утврђивање налектрисања тела, врсте и количине
-Електрични потенцијал и напон, рад у електричном пољу
-Рачунски задаци: електрично поље

3. ЕЛЕКТРИЧНА
СТРУЈА
4.ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО
ПОЉЕ

-Омов закон за део струјног кола и за цело струјно коло
-Рад и снага електричне струје. Џулов закон
-Рад и снага електричне струје. Џулов закон. Понављање. Рачунски задаци
-Магнетно поље струјног проводника
-Деловање магнетног поља на проводник са струјом
-Понављање градива. Рачунски задаци

- 43 -

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ:
Колективни рад, индивидуални рад.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
Усмено излагање, разговор,писане вежбе.
НАСТАВНА СРЕДСТВА:
Уџбеник, компјутер, интерактивна табла
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА:
Посматрање, бележење, запажање, анализа, именовање, упоређивање,
коришћење литературе, дефинисање, аргументовано излагање,
повезивање са претходним искуством, логичко закључивање
КОРЕЛАЦИЈА:
Информатика,Математика.

ОШ"Младост" , Томашевац

Школски програм

11. PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE
Profesionalna orijentacija jeste veoma slo`en i odgovoran posao sa kojim treba
po~eti od prvog razreda Osnovne {kole. Pravilna profesionalna orijentacija u~enika
predstavqa krunu celokupnog obrazovno-vaspiog rada Osnovne {kole. Pravilna
profesionalna orijentacija vodi ka izboru odgovaraju}eg poziva i zadovoqstva tim
poslom {to rezultira op{tom sre}om ~oveka .Sprovodi}e se:
 kontinuirano pra}ewe profesionalnog razvoja u~enika tokom celog osnovnog
{kolovawa;
 sistematsko profesionalno informisawe u~enika od strane psihologa
 uo~avawe ~inilaca koji pozitivno ili negativno uti~u na profesionalni razvoj
u~enika;
 uo~avawe nesigurnih i kolebqivih u~enika;
 lak{e odabirawe u~enika za profesionalno savetovawe.
Ve}i broj ~asova odeqenskog stare{ine, kao i ~asovi redovne i dodatne nastave
bi}e posve}eni grupnom prezentovawu pojedinih podru~ja rada.
Realizaciju ~asova izvode u~enici 8. razreda u saradwi sa psihologom,
odeqenskim stare{inom i predmetnim nastavnikom.
Pored programa koji realizuje psiholog, u saradwi sa u~iteqima i razrednim
stare{inama, u okviru redovne i dodatne nastave svi predmetni nastavnici povezuju
nastavna gradiva sa zanimawima u kojima su ona primewiva, te se i na taj na~in
obra|uju sadr`aji profesionalne orijentacije. Tako|e, u holu {kole se nalaze
informativni i edukativni panoi na temu izbora bude}eg zanimawa, bitnih elemenata
pri izboru profesije, o vrsta sredwih {kola u Zrewaninu, uslovima upisa,... Razredne
stare{ine, u saradwi sa psihologom, informi{u roditeqe na roditeqskim
sastancima, o problemima iz oblasti izbora zanimawa.
Pra}ewe realizacije programa na profesionalnoj orijentaciji vr{i {kolski
psiholog.

12. PROGRAM ZDRAVSTVENE ZA[TITE
Zdravstvena za{tita u~enika i zdravstveno vaspitawe realizuje se u okviru
celokupnog `ivota i rada {kole, u svim obrazovno vaspitnim aktivnostima. Ovim
programom obuhva}eni su u~enici od 1. do 8. razreda.
Ciqevi zdravstvene za{tite i zdravstvenog vaspitawa su slede}i:
 sticawe znawa, formirawe stavova i pona{awa u~enika u vezi sa zdravqem i
zdravim na~inom `ivota
 napre|ewe higijenskih i radnih uslova u {koli i eliminisawe uticaja koji {tetno
deluju na zdravqe
 stvarivawe aktivnog odnosa i uzajamne saradwe {kole, porodice i zajednice na
razvoju, za{titi i unapre|ewu zdravqa u~enika
Zdrastveno vaspitawe se ostvaruje posebno u nekim nastavnim predmetima i
oblastima kao {to su: poznavawe prirode i dru{tva, biologija i hemija. Posebno
mesto ima fizi~ko vaspitawe, jer je najdirektnije vezano za o~uvawe zdravqa, ja~awe
fizi~ke sposobnosti, snage, otpornosti i izdr`qivosti u~enika.
^asovi ^OS-a tako|e zna~ajno doprinose zdravstvenom vaspitawu u~enika, jer se
na wima obra|uju teme iz ove oblasti.
Preventivne radionice iz oblasti zdravqa koje obuhvataju niz zna~ajnih teme
(zdrava hrana, pu{ewe, narkomanija, alkoholizam, qudska seksualnost) uti~u na razvoj
zdravstvene svesti na{ih u~enika.
[kola radi u jednoj smeni tako da ima dosta vremena da se u~ionice provetre,
o~iste i zagreju.
Raspored ~asova redovne nastave i vannastavnih aktivnosti napravqeni su u
skladu sa poznatim pedago{kim, psiholo{kim i mentalno-higijenskim principima
kako bi se izbegao zamor i neravnomerna optere}enost u~enika.
U~enicima je svakodnevno obezbe|en boravak i kretawe na vazduhu, redovno
odvijawe fizi~kog ve`bawa i sportskih aktivnosti nezavisno od vremenskih prilika.
[kola organizuje adekvatan sme{taj ode}e i obu}e koju u~enici skidaju pre
ulaska u u~ionicu. Upu}uje u~enika i roditeqe u zdrastveno-higijenske ustanove
prilikom odabirawa ode}e i obu}e.
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U okviru preventivnog rada obavqa se:
Red.
broj

SADR@AJ AKTIVNOSTI

1.

Testirawe dece pre upisa u prvi razred
Sistematski pregled svih u~enika
jednom godi{we
Obavezno cepqewe, predvi|eno po
uzrastu ili u slu~aju epidemije

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

9.

Kontrolni pregled u~enika kod kojih je
prona|eno oboqewe
Zdrastveni pregled prosvetnih radnika
koji rade sa decom
Specijalni pregled osobqa koje radi sa
namirnicama u kuhiwi
Organizacija protiv epidemiolo{kih
mera u odre|enim situacijama
Kontrola higijenskih uslova `ivota i
rada u {koli
Kontrola kuhiwe(pregled osobqa
uslova rada,na~in snabdevawa
namirnicama i ~uvawe hrane kvantitet
i kvalitet izdavawa hrane i uklawawa
otpadnih materija

10. Preventivna za{tita zuba
Upu}ivawe u~enika na specijalisti~ke
11. preglede, le~ewe u bolnici i drugim
ustanovama
Израда протокола праћења здравственог и
12. физичког здравља ученика, планирано РПом

Vreme
realizacije
Maj
III - IV

Nosioci aktivnosti
[kolski psiholog
Odeqewske
stare{ine

Po planu
zdrastvene
ustanove

U~iteq 1 r.
Odeq. stare{ina 8.

Po potrebi

- // -

VIII

Sekretar {kole

I - VIII

Sekretar {kole

Po potrebi

Direktor

redovno

Direktor

Komisija po
potrebi

Komisija i
zdrastvena slu`ba

Tokom godine

Lekar, u~iteq,
odeqenski
stare{ina

Po potrebi

Odeqewski
stare{ina

Tokom godine

u~iteq, Nastavnik
fizi~kog vas.,
[kolski psiholog

Pojam zdravstvenog vaspitawa obuhvata slede}e oblasti:
1.Izgra|ivawe samopo{tovawa
1-8. razred- saznavawe o sebi, pravilno vrednovawe pona{awa, prepoznavawe ose}awa .Ostvaruje
se putem radionica, na ~asovima odeqewskog stare{ine
5-8. razred-svest o sli~nostima i razlikama na{ih emocija, ose}awa; pronala`ewe na~ina za
prevazila`ewe psiholo{kih problema Ostvaruje se putem radionica, na ~asovima ^OS-a
2.Zdrava ishrana
1-4.razred-raznovrsnaishrana, vreme za jelo, formirawe navika u vezi sa pravilnom ishranom
Ostvaruje se putem radionica na ~asovima ^OS-a, razgovorom sa seoskim lekarom, putem {kolske
oglasne table.
5-8. razred- upoznavawe sa faktorima koji uti~u na navike o pravilnoj ishrani, formirawe
stavova u pogledu ishrane, pothrawenost, gojaznost. Ostvaruje se putem radionica na ~asovima
^OS-a, razgovorom sa seoskim lekarom, putem {kolske oglasne table
3. Briga o telu
1-4. razred- sticawe osnovnih higijenskih navika, prawe ruku, kupawe, prawe zuba.Putem
razgovora sa u~iteqem na ^OS-u
5-8. razred- Razvijawe li~ne odgovornosti za brigu o telu, kosi,ustima, ~isto}a tela,
ode}eOstvaruje se razgovorima na ^OS-u
4.Fizi~ka aktivnost i zdravqe
5-8. razred-sticawe fizi~kih sposobnosti, pokretqivosti igra, zna~aj odmarawa.Na ~asovima
fizi~kog vaspitawa, slobodnim sportskim aktivnostima, {koli u prirodi
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5-8. razred-primewivawe fizi~kih sposobnosti u dnevnim aktivnostima, kori{}ewe vremena i
rekreacijeizbor aktivnosti i sportovaNa ~asovima fizi~kog vaspitawa, slobodnim sportskim
aktivnostima
5. Biti zdrav
1-4. razred- utvr|ivawe zdravog pona{awa, potreba za odmorom.Na ~asovima poz. prirode, ^OSu, ^OZ-u
5-8. razred- nau~iti kako spre~iti bolest, suo~avawe sa razvojnim strahovima i anksiozno{}u.
Na ~asovima ^OS-a , ^OZ-a, razgovor sa psihologom
6. Bezbedno pona{awe
1-4. razred- nau~iti osnovna pravila o bezbednosti u ku}i, {koli na uliciOstvaruje se na
~asovima ^OS-a, ^OZ-a PPD,
5-8. razred- bezbednost u saobra}aju, bezbedno pona{awe, hitne intervencijeOstvaruje se na
~asovima TO, ^OS-a, ^OZ-a
7. Odnosi sa drugima
1-4. razred- upoznavawe sa odnosima u porodici u {koli, prijateqstva, konflikti,
sva|e.Ostvaruje se kroz razgovor sa psihologom i kroz radionice na ~asovima ^OS-a i ^OZ-a
5-8. razred- osposobqavawe u~enika da razumeju potrebe i ose}awa drugih qudi. Ostvaruje se
kroz razgovor sa psihologom i kroz radionice na ~asovima ^OS-a i ^OZ-a
8. Humani odnosi me|u polovima
Ova oblast je planirana i ostvaruje se u okviru posebnog dela Godi{weg programa rada {kole.
Ostvaruje se kroz razgovor sa psihologom i radionice, na ~asovima ^OS-a i ^OZ-a, u
predavawima lekara, putem {kolske oglasne table i na druge na~ine.
9. Pravilno kori{}ewe zdrastvenih slu`bi
1-8. razreda- Upoznavawe i kontakt sa lekarima, stomatologom, zdrastvenim ustanovama
Nosioci aktivnosti-u~iteqi i odeqewske stare{ine.
10. Uloga za zdravqe zajednice
1-8. razreda- Znati kako o~uvati zdravu okolinuOstvaruje se putem radnih akcija na ure|ewu {k.
prostora,~asovima PP, biologije, ^OS-a,Navedeni ciqevi se ostvaruju u saradwi sa
roditeqima, Zavodom za za{titu zdravqa Zrewanin, Ministarstvom zdravqa i Ministarstvom
prosvete RS.

13. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА
• сарадња Центра за социјалну заштиту и школе у пружању социјалне заштите ученика
(дописи, лично)
• пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању
• пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе
из породица са проблематичним односима (ризичне породице)
• упознавање и праћење социјалних прилика ученика и брига за децу тешких породичних
прилика – упућивање у остваривање социјално- заштитних мера
• упућивање родитеља на начине остварења права
• упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза
НАМЕНА АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА
Намена активности је уз сарадњу Центра за социјални рад пружање помоћи ученицима и
родитељима у остваривању социјалне заштите, као и пружање помоћи и пажње ученицима с
поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким појавама (злостављање,
алкохолизам, итд.).
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НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
• стручни сарадник
• директор школе
• радници Центра за социјални рад
• родитељи
• учитељи и наставници
Носиоц активности је стручни сарадник школе који детектира и идентификује социјални
проблем, те информише путем дописа или лично раднике Центра за социјалн рад који уз
помоћ различитих законских мера пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим
породицама.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Начин реализације активности се одвија првенсвено у школи где стручни сарадници уз
сарадњу учитеља детектују социјални проблем независно о томе да ли је повезан с
понашањем ученика и/или чланова његове породице. Стручни сарадник тада путем дописа
обавештава Центар за социјални рад, који када утврде потребне чињенице реализују
одређене социјалне и законске мере, те пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим
породицама. У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад, могућ је и
долазак радника Центра за социјални рад у школу, где се током индивидуалних разговора с
родитељима, али и на родитељским састанцима, на којима су присутни и радници школе,
покуша решити проблем.
ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА
Опсервација и идентификација ученика с одређеним соијалним проблемима се у школи
одвија свакодневно.Првенствено стручни сарадник проблем покушава решити уз сарадњу
родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима), а уколико нема
разултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад те га
тиме укључују у решавање одређеног проблема.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И НАЧИН КОРИШТЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА
Начин вредновања се састоји од праћења промена у понашању и уклањању социјално
угрожавајућих и ризичних чиниоца из социјалне околине ученика (зависно о проблематици).
Врло је важна повратна информација Центра за социјални рад школи.

14. PROGRAM ZA[TITE @IVOTNE SREDINE
Realizacijom programa ekolo{ke za{tite `ivotne sredine i estetskog i
higijenskog ure|ivawa {kole ostvari}e se slede}i obrazovni- vaspitno zadaci:
- negovawe qubavi prema prirodi
- oboga}ivawe znawa u~enika o prirodi i do`ivqavawe lepog u prirodirazvijaju}i pozitivan stav za ~uvawe `ivotne sredine
- razvijawe svesti o planskom kori{}ewu prirode, kako je mewati i ~uvati
- upoznavawe faktora koji ugro`avaju zdravqe ~oveka
- podsticawe samostalnog delovawa u~enika i nastavnika u razvoju estetske ,
ekolo{ke i higijenske svesti
Sa edukacijom o za{titi prirode i ~ovekove sredine zapo~iwe se kroz igru
u pred{kolskom odeqewu. U predmetima Priroda i dru{tvo realizuje se
program o za{titi prirode i ~ovekove sredine od 1 - 4. razreda, a tako|e i u
okviru izbornog predmeta ^uvari prirode u drugom,tre}em i ~etvrtom razredu.
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Programski sadr`aji iz ekologije realizuju se od 5 - 8. razreda u nastavnim predmetima: geografija, hemija , biologija. Sadr`aje ekologije {kola mo`e
realizovati i kroz:
 slobodne u~eni~ke aktivnosti
 dru{tveno koristan rad
 u~eni~ke organizacije
Nastavnici srpskog jezika, biologije, likovne kulture, geografije, fizike, hemije i
fizi~kog vaspitawa svojim programom rada obuhvati}e programske sadr`aje iz
ekologije.
Program aktivnosti obuhvati}e slede}a podru~ja rada :
I.
Aktivnost na ure|ewu {kolskog prostora
II.
Ure|ewe i odr`avawe {kolskog objekta
III.
Ure|ewe i odr`avawe {kolske okoline
IV.
Tematska predavawa

15. SARADWA SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM
[kola }e sa svojim nastavnicima i u~enicima negovati saradwu sa lokalnom samoupravom i
dru{tvenom sredinom u slede}im oblicima kulturnog i javnog delovawa: javni nastupi, smotre,
priredbe, izlo`be, takmi~ewa i drugi oblici javnog nastupa i delovawa.
Redni
broj

OBLICI KULTURNOG I JAVNOG DELOVAWA

Vreme
aktivnosti

1.

JAVNI NASTUPI

27. Januar

2.

PRIREDBE
Odeqewske priredbe
Prijem prvaka

Kraj {k.g.
Do~ek n.g.
01.09.

3.

IZLO@BE
A/ Izlo`ba likovnih radiova

4.

5.

6.

Stalna

TAKMI^EWE U OKVIRU [KOLE
- jesewi kros u~enika
- sportska takmi~ewa
- prole}ni kros u~enoika
TAKMI^EWE NA NIVOU OP[TINE I
REGIONA
- recitatori
- ko{arka
- pokret "Nauku mladima"
- iz nastavnih predmeta
SUSRETI
e) Pesni~ka {tafeta
f) vedri de~ji susret " kviz "
g) sportski susreti
h) Dan {kole
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Nosioci
aktivnosti
De~ji
savez,Liter.rec.
Folklorna
Dramska,Liter.reci.
Odeq.zajed.,Sekcij
e
Likovna sekcija
,Komisija
KJD,De~ji savez

Oktobar
Tokom godine
maj

Nastavnik
fizi~kog
vaspitawa

Prole}e
prole}e
April
maj

Nas.srpskog jezika
Nas.fiz.vaspitaw
a
Predmetni
nas.,Predmetni
nas.

April-maj
decembar
X, XII
XII
juni

Liter.-recitatori
De~ji
savez,Nas.fiz.vas.
De~ji savez
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16. SARADWA SA PORODICOM-RODITEQIMA
Saradwa {kole i roditeqa-porodice u~enika ima}e slede}e oblike :
* Sastanci Saveta roditeqa
* Odeqewski roditeqski sastanci
* Individualni prijem roditeqa i posete
* Otvoreni dan {kole
* Po potrebi, posete domovima u~enika od strane u~iteqa i odeqewskih
stare{ina
Svaki odeqewski stare{ina, u~iteq planira odr`avawe pet roditeqskih
sastanaka u toku {kolske godine. Plan odr`avawa roditeqskih sastanaka dat je
u poglavqu " Kalendar i ritam rada ".
Individualni prijemi roditeqa vr{e se svake nedeqe u trajawu od jednog
~asa. Raspored prijema sa~ini}e se po~etku {kolske godine i mewa se u
zavisnosti od promene rasporeda ~asova.
Otvoreni dan {kole se organizuje jednom mes~no sa ciqem da roditeqimastarateqima omogu}i prisustvovawe obrazobno-vaspitnom radu. Prilikom
izrade rasporeda vodi se ra~una da svi nastavni dani u nedeqi podjednako budu
zastupqeni u toku godine.
Plan odr`avawa sastanaka Saveta roditeqa dat je u slede}oj tabeli:
R.
BR
.

SADR@AJ RADA

Septembar

Pred.
Saveta
Direktor
Sekretar

Analiza stawa de~ije za{tite u {koli i efekti socijalno
preventivne za{tite u~enika

2 puta
godi{we

Komisija
Sekretar
{kole

Разматрање могућности увођења видео надзора
Анализа Правилника о безбедности и безбедности ученика,
планирано ШРП-ом
Analiza materijalno finansijskog poslovawa |a~ke kuhiwe

новембар

директор

новембар

директор

- // -

- // -

Август

Direktor
Predsednik
Saveta

1.

Izrada plana i programa rada Saveta roditeqa {kole u duhu
Statuta ,Zakona i Godi{weg programa rada {kole.

2.
3.
4.
5.
6.

REALIZACIJA
NOSIO
VREME
CI

Raзmatrawe plana i programa |a~kih eskurzija i izleta i davawe
mi{qewa o wima.
Dono{ewe odluke o visini nadoknade za nastavnike pratioce na
|a~kim ekskurzijama

фебруар

7.

Upoznavawe sa uspehom i vladawem u~enika

Januar
Avgust

Direktor
Psiholog

8.

Razmatrawe mogu}nosti ukqu~ivawa roditeqa u~enika u stvarawe
materijalnih i drugih uslova za rad {kole, akcije na ure|ewu
{kolske sredine i za{tite `ivotne sredine, pomo} de~jem savezu.

Tokom
godine

Direktor
Odeqewske
Stare{ine

9.

-Razmatrawe i usvajawe izve{taja o realizaciji ekskurzija -Davawe
predloga izbornih predmeta za narednu {k.godinu
-Analiza saradwe {kole i porodice u~enika i iznala`ewe novih
oblika i sadr`aja rada i preporuke za rad u narednoj {k.godini.

Jun

Direktor
Psiholog
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17. PROGRAM U^ENI^KIH EKSKURZIJA I NASTAVE U
PRIRODI
U ciqu potpununijeg obrazovno-vaspitnog rada sa u~enicima planirano je organizovawe
u~eni~kih ekskurzija i nastave u prirodi a u skladu sa izmenom Pravilnika o nastavnom planu i
programu osnovnog obrazovawa i vaspitawa ("Sl. glasnik RS-Prosvetni glasnik" br. 1/2009 deo:
Ekskurzije). Prilikom planirawa ekskurzija vo|eno je ra~una o tome da vizuelni doga|aji i
neposredni susreti na wima budu u skladu sa celokupnim obrazovno-vaspitnim radom pre i posle
izleta-ekskurzije u {koli i van we, tako da se mogu posti}i nezamewivi obrazovni efekti koji se
ni jednim drugim na~inom informisawa ne mogu u toj meri posti}i. Putem ekskurzija u~enici se
upoznaju sa geografskim karakteristikama i osobenostima na{e zemqe , sa istorijom, kulturom i
umetno{}u srpskog naroda i drugih naroda koji `ive na teritoriji Srbije.
Tro{kove organizacije i izvo|ewa eskurzija snose roditeqi u~enika.
Organizacija nastave u prirodi
Vreme
Razred
Sadr`aj
Vreme izvo|ewa
trajawa
Boravak u~enika u
1-4
7 dana
April-maj
verifikovanom objektu

Nosilac
U~iteqi

Finansirawe boravka u~enika preuzimaju roditeqi u~enika. A ukoliko se ne prijavi dovoqan
broj u~enika shodno pravilniku , nastava u prirodi se ne}e organizovati.

18. PROGRAM RADA BIBLIOTEKE
ПОДРУЧЈЕ РАДА
ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНА
ДЕЛАТНОСТ

САРАДЊА СА
НАСТАВНИЦИМА

БИБЛИОТЕЧКО –
ИНФОРМАЦИОН
А ДЕЛАТНОСТ

КУЛТУРНА И
ЈАВНА
ДЕЛАТНОСТ
СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

РАДНИ ЗАДАЦИ
-израда глобалног и оперативног плана рада;
-план коришћења библиотечког простора.
-упознавање ученика са радом библиотеке;
-развијање читалачких навика;
-обука ученика за самостално коришћење библиотечког фонда;
-реализација часова библиотекара у свим разредима;
-пружање помоћи при избору литературе;
-испитивање интересовања и потреба читалачке публике
-договор о коришћењу библиотечког простора;
-договор око коришћења обавезне и изборне лектире;
-информисање наставног особља о новој библиотечкој грађи;
-присуствовање седницама Наставничког већа;
-Сарадња са стручним активима, педагошко- психолошком службом и
директором школе у вези са набавком стручне, методичко – педагошке и
друге литературе
-присусвовање састанцима актива наставника природних и друштвених
наука;
-упис ученика у библиотеку за шк. 2013/2014. годину;
-попис библиотеке;
-сређивање књижног фонда
-обрада књига;
-каталошка обрада нових књига;
-информисање о новим књигама и часописима;
-сређивање картотеке корисника;
-вођење дневне статистике;
-вођење евиденције о корисницима;
-писање извештаја о раду;
-припрема тематских паноа.
-изложба нових књига;
-организовање манифестације „Песничка штафета“
-сарадња са драмском секцијом и учествовање на школским приредбама
-праћење стручне литературе;
-присуствовање семинарима;
-сарадња са матичном библиотеком.
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ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА
„Учење је сложен и тежак процес. Али, ако знамо како треба учити и ако у учењу успевамо, онда је то
и радостан и занимљив посао. Заправо, можда нема ничег радоснијег и занимљивијег од успешног
учења.“ – И. Фурлан
Учење се дефинише као плански, организован и свесно усмерен процес ка оспособљавању
ученика за позитивне промене, за успешно овладавање знањима, развоју умења, формирању
позитивних навика и развоју психо-физичких функција.
Процес учења јесте основна активност ученика, односно основни и најангажованији когнитивни
процес код ученика. Успех ученика у школи, у знатној мери, зависи и од тога у ком степену су
овладали знањима, навикама и техникама успешног учења. Свака индивидуа, мање или више, има
диспозиције за учење, али начине на које треба нешто научити требало би стицати у процесу
редовног школовања, треба их учити и научити.
Управо та знања ће омогућити ученицима да током школовања, па и касније, властитим
напорима, успешно савлађују и најсложеније садржаје из области науке, технике, технологије,
културе,... да се успешно оспособе за процес перманентног образовања. Према томе, ученике треба
оспособљавати за успешну мисаону обраду чињеница и појмова, за уочавање веза и односа између
чињеница и појмова, како би боље научили оно што уче.
Ученицима треба помоћи да науче:
-да обављају мисаону анализу, синтезу, апстракцију и генерализацију;
-како да лакше запамте неопходне чињенице;
-како да успешно повезују ново са већ наученим градивом;
-како да репродукују научено
-како да научено примене у пракси.
Активности на плану подршке процесу учења:
Садржај
Умеш ли да учиш? (упитник)
Моје радно место за учење (сто,
столица, светло)
Положај тела при учењу
Распоред рада и одмора током дана
Моје време за учење
Услови успешног учења
Распоред (план) учења
Израда домаћих задатака
Учење мора бити правилно- то значи?
Уџбеник као извор знања
Важност мотивације у учењу
Радне навике
Распоред часова и распоред учења
Како понављати градиво и како се
преслишавати?
Како ћемо знати да смо градиво
научили?
Коришћење речника и енциклопедије
Методе учења: учење градива у целини,
по деловима и комбиновано

Узраст
5.-8.
1.-4.

Облик
Одељењске заједнице
Одељењске заједнице

Реализатор
Одељенске старешине
Учитељ

1.-4.
1.-8.
1.-8.
4.-8.
4.-8.
1.-3.
5.-8.
3.-8.
4.-8.
4.-8.
4.-8.
5.-8.

Одељењске заједнице
Одељењске заједнице
Одељењске заједнице
Одељенске заједнице
Одељенске заједнице
Одељенске заједнице
Одељењске заједнице
Одељењске заједнице
Одељенске заједнице
Одељенске заједнице
Одељенске заједнице
Одељенске заједнице

Учитељ
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ
Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Учитељ/Одељенске старешине
Одељенске старешине

4.-6.

Одељенске заједнице

Учитељ/Одељенске старешине

3.-6.
4.-8.

Редовна настава
Одељенске заједнице

Расподељено учење у времену

5.-8.

Одељенске заједнице

Начини учења појединих предмета

5.-8.

Редовна настава

Учитељ/предметни наставници
Психолог/Учитељ/Одељенске
старешине
Психолог /Одељенске
старешине
Предметни наставници

Одељенске старешине, ће на ЧОС-у, на основу узраста и конкретних потреба ученика њиховог
одељења, обрадити (у сарадњи са психологом школе) неке од програмом предвиђених тема. Сваки
предметни наставник ће на уводном часу дати конкретне смернице за учење градива тог предмета.
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Програм рада са родитељима у области пружања подршке ученицима у процесу учења:
Програм реализују учитељи и одељенске старешине, уз помоћ психолога школе, у форми
предавања за родитеље на родитељским састанцима, током године. Сваки учитељ/одељенски
старешина ће одабрати једну или више од понуђених тема, и упознати родитеље са оним аспектима
учења у којима је помоћ родитеља добродошла :

-Развијање радних и других навика детета и њихов смисао;
-Улога плана дневних активности у формирању навика и

улога родитеља у остваривању
услова за реализацију дневног распореда и контроле ученика;

-Услови успешног учења;
-Радно место детета;
-Помоћ детету и изради домаћих задатака;
-Тешкоће при учењу и како их савладати;
-Ко је одговоран за учење детета?;
-Како да родитељ помогне ђаку прваку?
-Како да ваше дете самостално ради домаће задатке?
-Проблеми учења у пибертету
-Како дете треба да учи у петом разреду?
У раду са децом која имају проблема у физичком и/или психичком функционисању,
психолог, уз сарадњу са наставницима и родитељима, мотивише ученике за допунски рад и школско
учење; упућује их у методе и технике успешног учења; прати њихов емоционални и социјални развој
и помаже им у реалном планирању њиховог професионалног развоја. Рад са ученицима се одвија у
индивидуалним контактима, одређеном периодиком по моделу Др Тадије Ераковића и уз
консултације са дефектологом, психијатром, лекарима,... Сваки наставник, у сарадњи са психологом
школе, прилагођава свој рад и наставни програм према специфичним потребама ових ученика, које
потом реализују путем диференцираног приступа кроз редовну и допунску наставу.

SMETWE U FIZI^KOM I PSIHI^KOM RAZVOJU
Korektivni rad sa u~enicima koji pokazuju mawe smetwe u fizi~kom ili
psihi~kom razvoju je jedan od va`nih zadataka psihologa u {koli. Me|u ovim u~enicima
je najve}i broj onih sa problemima u savla|ivawu nastave i gradiva. To su naj~e{}e
u~enici sa smawenim intelektualnim sposobnostima, kojima je potrebno vi{e vremena
i napora za izvr{avawe {kolskih obaveza. Zna~ajan broj ove dece se uo~i jo{ prilikom
testirawa dece za upis u prvi razred osnovne {kole {to je i prilika da se
blagovremeno po~ne sa sistematskim pra}ewem i usmeravawem ove dece i wihovog
razvoja.
U radu sa decom koja imaju problema u fizi~kom i psihi~kom funkcionisawu,
psiholog, pored saradwe sa nastavnicima i roditeqima, preuzima slede}e aktivnosti:
 upu}uje ih u metode i tehnike uspe{nog u~ewa,
 motivi{e ih za dopunski rad i {kolsko u~ewe,
 prati wihov emocionalni i socijalni razvoj i poma`e im u realnom planirawu
wihovog profesionalnog razvoja.
Psiholog posebnu pa`wu posve}uje deci koja imaju probleme u razvoju (smetwe u
motorici, govoru, probleme u emocionalnom i socijalnom razvoju, kombinovane smetwe
i sli~no). Korektivni rad se sporovodi, po potrebi i sa decom koja pokazuju neuspeh u
pisawu (disgrafija), koji imaju problema sa ~itawem (disleksija), problem sa
ra~unawem (diskalkulija ), probleme sa grafomotornim aktivnostima (disortografija),
probleme sa izgovorom pojedinih glasova (dislalija) i dr.
Rad sa u~enicima se odvija u individualnim kontaktima, odre|enom periodikom po
modelu Dr Tadije Erakovi}a i uz konsultacije sa defektologom. Mere koje se
preduzimaju usmerene su na organizovawe razli~itih oblika savetodavnog karaktera.
Svaki te`i poreme}aj zahteva dodatnu saradwu sa defektologom ili de~jim psihijatrom.
Korektivne ve`be doprinose kvalitetnijoj psihomotornoj organizaciji, razvoju
operativnog mi{qewa, prepoznavawu pokreta u gnosti~kim strukturama mozga i vode ka
vi{oj formi misaone aktivnosti - ka simbolizaciji. Kada se ove ve`be uz prijatne
emocionalne do`ivqaje, kroz igru dobro uve`baju, prelazi se na manipulativne
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aktivnosti. Mogu se koristiti razni materijali koji poma`u postizawe ciqa. Ovde je
ciq da se postignu perceptivna ta~nost, kao i koordinacija oka i ruke i da se uve`baju
pokreti {ake i prstiju. Od posebnog su zna~aja manipulativne aktivnosti od leva na
desno i obrnuto (pomerawe kuglice po `ici ili sli~no), jer su predve`be za budu}e
grafomotorne aktivnosti.
Nosioci ovih aktivnosti, pored psihologa {kole su i nastavnik razredne nastave,
lekar i roditeq. Najboqi efekti korektivnog rada posti`u se saradwom svih nosioca
aktivnosti.
Za u~enike koji spadaju u grupu dece sa “сметњама у развоју” a ukqu~eni su u sistem redovnog
obrazovawa na po~etku i u toku {kolske godine izra|uju se Individualni obrazovni planovi. Neka deca
najboqe u~e sama, u aktivnostima koje izvode sopstvenim tempom, druga se najboqe ose}aju kada se povezuju
sa vr{wacima i sara|uju. Nekoj deci su za u~ewe bitni dodir i pokret, druga se vi{e oslawaju na
vizuelizaciju... Neka deca su ve{ta u otkrivawu veza i odnosa me|u predmetima i doga|ajima, a neka deca su
sklona posmatrawu. Bez obzira na to koji na~in preovladava u wihovom pristupu u~ewu, deca }e biti
uspe{na kada im se stvore takvi uslovi koji odgovaraju na~inu u~ewa kome su najvi{e sklona.
Individualni obrazovni plan (IOP) je instrument kojim se na najdiskretniji mogu}i na~in obezbe|uje
prilago|avawe obrazovnog procesa detetu sa smetwama u razvoju, tj. wegova individualizacija. IOP se
kreira za svako dete, za koje se mo`e opravdano pretpostaviti da ima posebne obrazovne potrebe, ali i za
svako dete koje iz bilo kog razloga, ne pokazuje o~ekivan, tipi~an napredak u {koli, obrazovni i
socijalni. IOP je pisani dokument koji nastaje timskim radom u~iteqa tj. razrednog stare{ine,
predmetnog nastavnika, stru~nog saradnika, roditeqa (starateqa) i po potrebi stru~waka van ustanove, sa
ciqem podsticawa optimalnog razvoja deteta na o~uvanim potencijalima i omogu}avawa wegovog
napredovawa u skladu sa sposobnostima. Stru~ni tim za inkluzivno obrazovawe donosi odluku o izradi
IOP-a i formira gore navedeni tim koji }e sa~initi IOP-e za konkretnu decu.
Zadaci stru~nog tima za inkluzivno obrazovawe za [kolsku 2018/2019. godinu
AKTIVNOSTI
U^ESNICI
^lanovi stru~nog tima za
Identifikacija dece iz osetqivih grupa
inkluzivno obrazovawe
^lanovi stru~nog tima za
Formirawe timova za dodatnu podr{ku
inkluzivno obrazovawe
^lanovi stru~nog tima za
Pra}ewe sprovo|ewa IOP-a
inkluzivno obrazovawe
^lanovi stru~nog tima za
Evaluacija IOP-a
inkluzivno obrazovawe
Osmi{qava antidiskriminacione mere i druge ^lanovi stru~nog tima za
aktivnosti sa ciqem sprovo|ewa inkluzivnog
inkluzivno obrazovawe
obrazovawa

su slede}i:
VREME
Kraj avgusta i tokom
godine
Kraj avgusta i tokom
godine
Tokom godine
Tokom godine
Tokom godine

^lanovi stru~nog tima za inkluzivno obrazovawe:
Slobodan Raki} – direktor {kole
Tijana Ninkov– stru~ni saradnik – dipl.psiholog
Gordana Raki} – profesor razredne nastave
Vesna Mojin – profesor razredne nastave
Milica @ivi} – profesor ruskog jezika

DAROVITI U^ENICI-IDENTIFIKACIJA I RAD SA WIMA
Savremeni zahtevi u pogledu obrazovawa i vaspitawa dece i mladih odnose se
pre svega na takvo obrazovawe i vaspitawe koje je u funkciji intelektualnog,
afektivnog i socijalnog razvoja u~enika.
U okviru toga, posebna pa`wa trebalo bi da se posveti darovitim u~enicima koji mogu
da postignu zapa`ene rezultate u mnogim pravcima.
Postoje razli~ite definicije pojma darovitosti. Jedna od najpogodniji ka`e da je
darovitost "sklop osobina koje konkretnom u~eniku omogu}avaju da posti`e trajno,
izrazito natprose~an rezultat u jednoj ili vi{e oblasti qudske delatnosti".
Prema klasifikaciji odre|ivawa vrsta darovitosti na osnovu sposobnosti,
postoji 6 podru~ja:
1.op{te i intelektualne sposobnosti
2.kreativne i produktivne sposobnosti
3.{kolske. sposobnosti
4.socijalne sposobnosti
5.umetni~ke sposobnosti
6.psihomotorne sposobnosti
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Iz ove definicije proizilaze i potrebe {kole u na~inu organizovawa rada sa
u~enicima izra`enih sposobnosti: organizovati ih za odre|enu oblast-predmet, po{to
se darovitost naj~e{}e ispoqava u jednoj oblasti. Za darovitost je va`na izra`ena
sposobnost ali i druge osobine li~nosti (temperament, karakter, stavovi,
interesovawa), te je potrebno pratiti razvoj li~nosti u~enika u celini. Da bi se
potencijalna darovitost razvila, potrebni su razni vidovi podr{ke (pedago{ke,
psiholo{ke i dru{tvene) u vidu ja~awa motivacije u~enika (spoqa{we i unutra{we),
obezbe|ivawe uslova za rad, u~e{}e na takmi~ewima, pohvale i nagrade).

PREPOZNAVAWE I IDENTIFIKACIJA DAROVITIH
Postupak se odvija u dve faze:
Prva faza: Proces prepoznavaqa potencijalno darovitog u~enika sastoji se u
neposrednom opa`awu pona{awa, na~ina rada i rezultata od strane nastavnika (na
osnovu uputstva o uo~avawu darovitosti), psihologa i roditeqa. Zna~ajni su i rezultati
van{kolskih aktivnosti (smotre, takmi~ewa i sl.). [kolski psiholog na osnovu svojih
ispitivawa upore|uje ih sa onima do kojih su do{li nastavnici na osnovu celokupnog
rada sa potencijalno darovitim u~enikom. Na osnovu ukupnih podataka izdvajaju se
u~enici koji se potom, u saglasnosti sa roditeqem, predla`e za identifikaciju.
U drugoj fazi nakon odre|enog vremena podsticawa i edukacije u~enika nazna~enih kao
daroviti, postupkom odre|enih kriterijuma i standardizovanih instrumenata, odre|uje
se vrsta i stepen izra`enosti sposobnosti i izdvajaju se u~enici koji se mogu smatrati
darovitim.
Za te u~enike se u {koli organizuje nastava koja im obezbe|uje napredovawe i razvoj u
oblasti za koju je vezana wihova darovitost: IOP -3, izborni predmeti, upu}uju se u
specijalizovane {kole, predla`e akceleracija, obezbe|uje se upis u odgovaraju}u sredwu
{kolu.
Zna~ajna pitawa rada sa darovitim u~enicima su: vreme prepoznavawa i
identifikacije, nosioci postupka i metode i postupci.
PREPOZNAVAWE:
Vreme: vremenski se ne mo`e precizno odrediti, ali obavqa se od 4. do 8. razreda
osnovne {kole.
Nosioci aktivnosti su: razredni i predmetni nastavnik, Odeqewsko ve}e, psiholog u
saradwi sa roditeqima.
Metode i postupci:
1. op{ti uspeh u~enika;
2. uspeh i rezultati iz pojedinih predmeta;
3. testovi {kolskih postignu}a;
4. testovi inteligencije;
5. rezultati na smotrama i takmi~ewima;
6. analiza radova.
IDENTIFIKACIJA:
Vreme: Utvr|ivawe vrsta i stepena izra`enosti sposobnosti u 7. i 8. razredu osnovne
{kole.
Nosioci aktivnosti su: stru~ni tim Zavoda za zapo{qavawe: psiholog, pedagog, lekar
uz saradwu sa stru~nom slu`bom {kole i roditeqi u okviru profesionalnog
savetovawa.
Metode u postupci:
1. ukupni rezultati utvr|eni u prvoj fazi;
2. testovi inteligencije;
3. testovi specijalnih sposobnosti vezanih za oblast ispoqene darovitosti;
4. testovi kreativnih sposobnosti;
5. testovi li~nost;
6. razgovor sa timom stru~waka.
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SISTEM OBLIKA I SADR@AJA RADA SA DAROVITIM U^ENICIMA U
[KOLI
o Rad u redovnim {kolama
mo`e da se odvija i u razredu sa heterogenim sastavom u~enika. Fleksibilnom
organizacijom nastave, IOP – 3, individualizacijom i diferencijalim pristupom
sa postavqawem pove}anih zahteva posti`e se ja~awe motivacije, razvijawe
interesovawa za odre|ene sadr`aje i ispoqavawe sposobnosti.
o Slobodne aktivnosti
organizuju se za u~enike koji su ispoqili interesovawa za neke oblasti-predmete i
pokazali da mogu da napreduju br`e nego {to im je omogu}eno u nastavi u odeqewu. U
razli~itim sekcijama u~enici mogu da se vi{e anga`uju i intenzivnije bave nekim
sard`ajima. Slobodne aktivnosti su zna~ajne za darovite u~enike i {to }e im
pomo}i da otkriju koja je od razli~itih darovitosti koje poseduju izra`enija i
dominantnija u odnosu na druge.
o Dodatni rad
za u~enike koji su pokazali da mogu da napreduju vi{e nego {to im omogu}ava rad u
sekciji, organizuje se dodatni rad. Ovaj rad je namewen mawem broju u~enika koji
posti`u izuzetne rezultate zahvaquju}i svojoj darovitosti.
Mogu}i na~ini rada sa darovitima su jo{ i individualni rad i rad u mawim
grupama, mentorski rad, specijalizovana odeqewa, specijalizovane {kole,
akceleracija, posebni tretmani darovitih u~enika i sli~no.

NOSIOCI RADA SA DAROVITIM U^ENICIMA U [KOLI
Nastavnici - nastavni~ki kolektiv i nastavnik obezbe|uje ispoqavawe
darovitosti
u~enika
organizovawem
kreativne
nastave
sa
unutra{wom
diferencijacijom i individualizovanim pristupom u~eniku, uo~ava u~enike sa
izra`enijim sposobnostima, pove}ava zahteve i podsti~e ih u radu, usmerava u~enike
u slobodne aktivnosti, organizuje dodatni rad i sl.
Pedago{ko-psiholo{ka slu`ba - psiholog
poma`e nastavnicima u uo~avawu
u~enika sa izra`enim sposobnostima, obavqaju psiholo{ka ispitivawa, sara|uju sa
nastavnicima i iniciraju rad sa u~enicima, poma`u nastavnicima u pronala`ewu
optimalnih oblika i metoda rada da darovitim u~enicima, sara|uju sa u~enicima i
roditeqima, rade na profesionalnom informisawu i usmeravawu u~enika, sara|uju
sa stru~nim timovima Zavoda za zapo{qavawe.
Stru~ni timovi Zavoda za zapo{qavawe
Centri za rad sa darovitim u~enicima

ПРОГРАМ ЛИЧНОГ И СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА
Живот и рад у школи стављају пред ученике различите захтеве у погледу дисциплине, учења и
дружења, односа према ауторитету, стицању одговорности и развоја сопствене личности.
Савлађујући их деца усвајају не само знања предвиђена наставним планом и програмом, већ стичу
социјално вредне и пожељне особине значајне за укључивање у друштвену заједницу. Школа својим
многоструким деловањем знатно утиче на личност својих ученика. У времену које дете проведе у
разреду са својим вршњацима и предавачима одвијају се процеси интелектуалног, емоционалног и
социјалног сазревања, путем усвајања васпитних и образовних садржаја, али и кроз комплетну
организацију рада школе, која је устројена на демократским принципима.
Социјализација јесте процес у коме дете наслеђене потенцијале развија у својеврсну
индивидуалност, али она исто тако подразумева и уклапање формиране индивидуалности у
друштвено прихватљиво функционисање. Социјална интракција има врло важну улогу у развоју
детета и испољава се кроз сарадњу, заједничке активности, конфликте и партнерство.
Сфере социјалног развоја и васпитања јесу: откривање и упознавање самог себе, развијање
односа са другима, као и стицање искустава и сазнања о другима.
Социјално сазнање подразумева: опажање и разумевање емоционалних стања других;
самосазнање (свест о себи, сопственим могућностима и ограничењима, осећањима); схватање односа
међу људима (пријатељство, норме и правила, структура друштва и институције); разумевање
социјалних појава (социјално прилагођавање и социјални статус); уочавање и решавање социјалних
проблема и конфликата (извори конфликата, децентрација, емпатија).
Репертоар социјално компетентног понашања појединца сачињавају вештине као што су:
интрперсоналне вештине (позитивно понашање према другима, емпатија, партиципација,
социјабилност, пружање подршке), социјално одговорно понашање (поштовање правила, свест о
последицама свог понашања на друге), социјална независност, контрола понашања
(толеранција на фрустрацију, прављење компромиса у конфликтним ситуацијама), асертивне
социјалне вештине,...
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За унапређивање социјалних вештина ученика користе се различите методе као што су
подучавање, моделовање, увежбавање понашања, позитивно поткрепљење,....
Дете расте у интеракцији са својим окружењем, односно, социјално сазнање се увек одвија у
контексту социјалне интракције. Са ученицима од 1. до 4. разреда социјални развој подстичемо кроз
структурисане игре (радионице) које су конципиране на тај начин да омогућавају детету развој
способности :
децентрације, стављања у позицију другога;
уживљавања у туђа осећања - емпатије;
решавања проблем-ситуација стављањем у позицију другога;
проналажења конструктивних излаза из сукоба;
развијања стратегија у решавању социјалних проблема;
сарадње и кооперативности;
доношења заједничких одлука, како се сарађује и уважава други;
за саосећајну, ненасилну комуникацију, емпатијско решавање „проблем-ситуација“;
јачања толеранције на фрустрацију, стрес, прихватања правила;
усвајања правила комуникације, принципа лојалне борбе и равноправности, да прихвате
победу као и пораз, прихватања правила „фер-плеја“...
Подучавање, као метода, подразумева директну вербалну обуку усмерену на разумевање
појединих социјалних вештина значајних за социјалну интракцију. Са ученицима од 5.-8. разреда
разредне старешине, кроз дискусију о значењу и значају одговарајућих социјалних вештина,
праћеном давањем конкретних примера таквог понашања, омогућавају ученицима да разумеју зашто,
у којим ситуацијама и који је смисао испољавања социјално адекватног понашања.
Понашања значајна за комуникацију су: разговор са другима, слушање док други говоре,
посматрање понашања друге особе, постављање питања о активности у којој се учествује или о
другим особама,изношење мишљења о активности или о самом себи, сопствена
одговорност,последице понашања,асертивно понашање
Примена само подучавања не утиче значајно на испољавање просоцијалног понашања, те се у
раду са ученицима виших разреда комбинује са следићим радионицама: „Ко си ти, ко сам ја“; „Како
нас други слушају“; „Помозите, шта да радим, другови ме одбацују“; „Може ли се сукоб спречити“;
„Наговорили су ме...“; „Кад станем у туђе ципеле“; „Човече, љутиш ли се?“; „Како сукоб најбоље
решити“; „Извини“;...Унапређивање социјалних вештина се остварује у оквиру свакодневног
школског рада. Поред наведених активности, у рад са ученицима који имају смањен ниво
просоцијалног понашања укључују се и вршњаци који испољавају висок ниво просоцијалног
понашања.
Својим ставовима, системом вредности и понашањем просоцијални ученици могу послужити као
модели на које се неприлагођени ученици могу угледати. Пожељно је да наставник у одељењу створи
ситуације у којима ће просоцијални ученици охрабривати и подстицати агресивне вршњаке када
испоље позитивно социјално понашање.
Такође, потребно је, колико је то могуће, смањити могућност повезивања и дружења тих ученика
са вршњацима који могу охрабривати проблематично понашање.
Повећање нивоа или фреквенције јављања различитих социјално пожељних понашања захтева и
позитивно поткрепљење. Награду или повољне исходе за појединца може чинити социјално
одобравање или подршка, специјалне привилегије или активности. Без обзира на то која се врста
поткрепљења или подстицања користи, важно је да похвала уследи што пре након појављивања
жељене реакције и да се ново научено понашање често примењује.
Праћење социјалног развоја ученика обавља, поред разредног старешине, психолог школе, који
путем социометријског испитивања открива и ученике којима је потребна додатна помоћ у развоју
социјалних вештина.
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Узра
ст

Облик

Реализатор

1.-8.

Дискусија

Разредни
старешина/учи
тељ

3.-8.

Дискусија

Разредни
старешина/учи
тељ

4.-8.

Дискусија

Разредни
старешина/учи
тељ

5.-8.

Дискусија

Разредни
старешина

Промовисање одговорног понашања ученика

1.-8.

Похвала

Промовисање позитивног понашања ученика

1.-8.

Похвала

1.-4.

Радионица

Учитељ у
сарадњи са
психологом

радионица

Разредни
старешина у
сарадњи са
психологом

Предлог садржаја
Развијање самопоштовања – указати на оно по чему је свако дете посебно;
Промовисање разумевања и прихватања других и другачијих – толеранција;
Развијање самопоштовања – свако дете је посебно и баш зато вредно
Поштовање себе = поштовање других;
Како решавамо сукобе у разреду?;
Развијање осећања за личну одговорност;
Односи са другима (конфликти, свађе, другарства, пријатељства); Како се понашам
према својим друговима из разреда?;
Другачији сам, па шта? – развој толеранције у одељењу
Развијање поштовања према другом-помагање, пријатељство, сарадња, поштење;
Промовисање равноправности међу половима;
Да ли правилно вреднујемо своје понашање
Важност труда, залагања и упорности за постизање успеха; Развијање
самопоштовања – када сам сигуран у себе?;
Потребе и осећања других

Разумевање других- „Сети се кад си био...“; „Замисли“; „Помози...“; Решавање
социјалних проблема – „Слике“; “Мали чаробњаци“; „Пронађи што више решења“;
„Спасавање“; Активности сарадње и кооперације- „Рибарско село“; „Градимо“;
„Заспало чудовиште“ ;Активности толеранције – „Измишљамо, стварамо...“;
„Журка“; „Тако је то код мене“; „Прича о балону“; Активности за појам о себи – „Ја
се зовем као ти“; „Како се ко осећа?“; Прихватање сопствене и туђе
индивидуалности „Ја сам ја, а ко си ти?“; Осећања учесника у сукобу-„Бесометар“;
Значај преговарања и договора – „У поверењу је успех“; Комуникација – „Пажљиво
са речима“; Развијање осећања за личну одговорност – „Извини и хвала“;
Усклађивање сопствених и туђих потреба –„Хајде да се договоримо“; Буквар дечјих
права-„Ако је са правима све ок, моја је обавеза света, да другима омогућим исто и
никоме не сметам“
Увиђање индивидуалности свих чланова групе – „Ко си ти, ко сам ја“; Важност
активног слушања – „Како нас други слушају“; Увиђање постојања различитих
улога у ситуацијама када је неко одбачен – „Помозите, шта да радим, другови ме
одбацују“; Увиђање важности препознавања сопствених и туђих потреба – „Може
ли се сукоб спречити?“; Стицање увида о важности преузимања одговорности за
сопствено понашање – „Наговорилису ме...“; Развијање поштовања других – „Кад
станем у туђе ципеле“; Осећања која прате сукоб – „Човече, љутиш ли се?“;
Прихватање одговорности – „Извини“

5.-.8.

Разредни
старешина/учи
тељ
Разредни
старешина/учи
тељ

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ ШКОЛЕ
Бурне и динамичне друштвено-економске промене протеклих година у нашем друштву
имају последице у појави све израженијег сиромаштва узрокованог повећањем
незапослености, који за собом повлачи низ негативних тенденција као што су погоршање
здравственог стања становништва, смањење нивоа животног стандарда, занемаривање
родитељске улоге, проблеме са менталним здрављем, појаву малолетничке деликвенције итд.
Рурална средина је посебно погођена сиромаштвом, јер се већ деценијама налази у
условима економске и културне стагнације, могућности за радно ангажовање у
ванпољопривредним делатностима су ограничене, а можда основни узрок високог нивоа
сиромаштва у сеоским срединама представља неповољна образовна структура становништва.
Посебно угрожене групе становништва јесу примаоци социјалне помоћи, Роми, особе са
инвалидитетом, породице са великим бројем деце,...
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На основу ових сазнања предлажемо следећи програм:
ЦИЉНА
ГРУПА

АКТИВНОСТИ
Активности ученичке организације Црвени крст (акција
„друг-другу“, „солидарност на делу, колективна помоћ
неуредној и немарној деци, приче са здравственом
тематиком)

ДЕЦА

Активности ученичке организације Дечји савез
Рад на превенцији малолетничке деликвенције
Рад на повећању свести о значају образовања (професионална
оријентација, важност радних навика, зашто је образовање
важно?,...)
Рад на изградњи атмосфере прихватања и подршке ромској
деци, деци са посебним потребама, деци из материјално
угрожених породица,... – развој солидарности и толеранције

РОДИТЕЉИ

Радионице – Буквар дечјих права
Попуњавање Протокола за праћење социјалних потреба
ученика
Пружање подршке (правне, психолошке,...) породицама са
лошим економским статусом, самохраним родитељима,
родитељима ромске деце и деце са специфичним потребама
Информисање родитеља о појму насиља и о институцијама
које се баве овим проблемом (центар за социјални рад,
сигурна кућа,...)

РЕАЛИЗАТОРИ
Кординатор и чланови
Црвеног крста/разредне
старешине
Кординатор чланови Дечјег
савеза/разредне старешине
Психолог/ Разредне
старешине
Психолог/ Разредне
старешине
Психолог/ Разредне
старешине
Психолог/ Разредне
старешине
Разредне
старешине/Психолог
Директор/Правник/
Психолог
Разредне
старешине/Психолог

Поред предвиђених активности школа редовно сарађује са Центром за социјални рад,
Здравственим установама, МУП-ом и другим институцијама од значаја за ово питање.

PROGRAM [KOLSKOG MARKETINGA
Program {kolskog marketinga podrazumeva razli~ite na~ine prezentacije {kole i
{kolskih dostignu}a javnosti. Marketing mo`emo uslovno podeliti na interni i
eksterni. Interni {kolski marketing podrazumeva razli~ite vidove prezentacije
unutar {kole (izlo`be, predavawa, oglasne table, priredbe, {kolske novine...) dok se
eksterni marketing odnosi na upoznavawe {ire javnosti sa dostignu}ima i uspesima u
{koli, {to se mo`e ostvariti objavqivawem rezultata u lokalnim novinama u~e{}em
na konkursima koje objavquju de~ji ~asopisi, ogla{avawem preko lokalnog radija.
Savremene tendencije u {kolstvu podrazumevaju pored postizawa zna~ajnih
rezultata u nastavi i vannastavnim aktivnostima i sposobnosti da se ti rezultati
prika`u i drugima . Svrha marketinga i jeste upravo reklama .
S tim ciqem i na{a {kola ve} godinama radi na marketingu i prezentaciji
sopstvenih uspeha (koji nisu zanemarqivi) i rezultata. Na{i u~enici posti`u
zna~ajne rezultate na raznim takmi~ewima , smotrama, priredbama.
U okviru marketinga na{e {kole sprovodi}e se slede}e aktivnosti:
1,ura|en je i postavqen sajt {kole na internetu kojim se prezentuju uvek aktuelni
sadr`aji, aktivnosti i postignu}a na{e {kole. Sajt se redovno a`urira i ima veliki
broj posetilaca, {to govori o zanimqivosti sajta za veliki krug posetilaca,
2,u~enici se javno pohvaquju za postignute uspehe i wihovi rezultati se konstantno
objavaquju putem oglasnih tabli, kako bi se i ostali u~enici upoznali sa wihovim
dostignu}ima
3,postavqaju se konstantno izlo`be najboqih radova u~enika
4,na roditeqskim sastancima se govori o postignutim uspesima na{ih |aka
5,uspostavqena je saradwa sa lokalnim listom "Zrewanin" i listom "Prosvetni
pregled", putem kojih se svi ve}i uspesi i zna~ajna doga|awa u {koli prezentuju
javnosti,
6,u~enici }e, kao i do sada, u~estvovati na konkursima de~jih listova {aqu}i svoje
radove (likovne i literarne), ~ime }e pronositi ime na{e {kole i van zrewaninske
op{tine
7,ukoliko bude materijalnih mogu}nosti, {tampa}e se i jedan [kolski list koji }e
iza}i po jednom u svakom polugodi{tu i koji }e na popularan na~in prikazati `ivot
na{e {kole.
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ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Законски оквир на основу кога је израђен Припемни предшколски програм ослања се на Закон
о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 88/2017), Закон о предшколском
васпитању и образовању ("Сл. гласник РС" бр. 18/2010 и 101/2017) и Правилник о општим основама
предшколског програма (("Сл. гласник РС - Просветни гласник" бр. 14/2006)
Припремни предшколски програм, који је део обавезног деветогодишњег образовања и
васпитања, остварује се у оквиру предшколског васпитања и образовања. У години пред полазак у
школу, остваривање програма траје четири сата дневно, најмање шест месеци.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДЛИКЕ МОДЕЛА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА КОЈИМА СЕ ДЕЦА ПРИПРЕМАЈУ ЗА ШКОЛУ
Функције припремног предшколског програма
Права детета да расте и развија се остварује се у квалитетној васпитно-образовној средини
која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов укупан психо-физички
развој. Програм се ослања на потенцијале детета и помаже му да изрази своју особеност, своје
унутарње потребе и интересовања и даље их развија; доприноси проширивању и сређивању
социјалних и сазнајних искустава деце; оснажује комуникативну компетенцију; доприноси
емоционалној и социјалној стабилности деце и подржава мотивацију за новим облицима учења и
сазнавања.Укључивање све деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију јер
се на тај начин свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног
искуства чиме се ублажавају социо-културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт за полазак
у школу.

Циљ припремног предшколског програма
Припрема детета за полазак у школу је процес који се одвија током читавог предшколског
периода у оквиру подстицања општег развоја детета. Припрема за школу није издвојен сегмент
деловања на дете већ подразумева свеобухватнији приступ од подучавања и непосредне припреме за
читање и писање. Ова припрема треба да омогући разноврсне прилике за сусрет детета са добро
пробраним узорком подстицаја из физичког и социјалног окружења, за слободно испробавање својих
нарастајућих моћи и активно упознавање света око себе, других људи и самога себе. Непосредни циљ
припремања деце за школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав
их очекује у основној школи. Овај циљ се остварује у контексту општег циља предшколског
васпитања да доприноси целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити
да свако дете развија све своје способности и особине личности, проширује своја искуства, изграђује
сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења,
сазнавања и понашања.

МОДЕЛ Б ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја, као и посебних
методичких поступака којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и
мотивациона готовост за оно што их очекује у школи, уз развој сазнајних интересовања потребних за
школски начин учења. Овај програм је саставни део Општих основа предшколског програма из кога
је издвојен с обзиром да је законом предвиђено његово обавезно остваривање са шестогодишњом
децом. Отуда се неки од циљева и активности које садржи Модел Б Основа програма припреме деце
за школу налазе и у Општим основама предшколског програма намењеним млађим узрастима, али се
остварују на нивоу који је прилагођен њиховим могућностима и потребама. На тај начин се, колико је
могуће, успоставља и одржава континуитет у раду са предшколском децом разних узраста, водећи
рачуна о континуитету са првим разредом основне школе.
Интелектуална припремљеност деце за полазак у школу
Интелектуална припремљеност детета за школску наставу се огледа, пре свега, у његовој
жељи и способности да учи, што подразумева поседовање одређеног обима знања и способности да
се знања стичу на школски начин. Разумљиво, то захтева и достизање нивоа интелектуалног развоја у
границама свога узраста. Међутим тај ниво није довољан услов припремљености за школу, као што
ни глобални успех на тесту интелигенције, иако има прогностичку вредност, мало каже о низу
аспеката од којих се ова припремљеност састоји, због чега може да се покаже непоуздан. Зрелост у
погледу умног развоја (под којим се подразумева интелигенција и когниција) и функција преко којих
се он сагледава (мишљења, говора, памћења, маште и емоција) органски је повезана са сазревањем
мозга. Поред њихове зрелости, готовост за започињање систематског учења, какво је школско,
подразумева:
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1. Развијеност сензорних процеса - осета, опажаја и представа (која се огледа кроз њихову тачност,
целовитост и прецизност), познавање еталона за боју, облик, величину и просторне појмове, уз
потребан обим чулног искуства.
2. Формирање система знања и начина долажења до сазнања на чијој ће се основи, у школи, развити
одговарајућа сазнајна активност и теоријски начин мишљења, неопходан за усвајање наставног
програма:
(а) о живој и неживој природи и друштвеним појавама и односима, уз увиђање оних особина, веза и
релација, које су карактеристичне и битне за уочавање ширих законитости које владају у њима;
(б) о начинима истраживања своје околине, активног суделовања у животу и раду своје друштвене
средине;
(в) о мисаоним активностима, којима се развијају сазнајне способности и долази до сазнања вредних
по себи и применљивих на друге ситуације.
Будући да је од обима знања, са којима дете полази у школу, још важнији њихов квалитет,
више пажње треба поклонити усвајању начина организације и систематизације упознатих чињеница,
осмишљавању веза међу њима, односно, уопштавању и трансферу онога што се сазнало, као и начина
на које се може са њиме поступати. Квалитет знања се огледа у тачности и структурираности
представа које дете има о околној стварности; пуноћи, садржају и изграђености елементарних
појмова које је стекло; његовој способности да се сразмерно самостално служи стеченим знањима у
решавању разних врста проблема; као и систематизованости сазнања, која се огледа, пре свега, у
способности да открива и увиђа суштинске функционалне, просторно-временске и узрочнопоследичне везе међу предметима и појавама.
3. Развијену и стабилну жељу за сазнањем и формирану навику бављења умном делатношћу (која
представља и својеврсно задовољство), уз развијене способности за вршење умних операција систематског посматрања и испитивања предмета и појава, анализе и синтезе, поређења,
класификовања, серијације са евалуацијом, нумеричке конструкције (скупови и бројеви) и
конзервације, структурирања простора (положаји, правци, облици и др.), структурирања времена
(секвенце, протицање), уопштавања, као и закључивања на основу закљученог.
4. Развијеност сазнајних процеса:
(а) спремности да се прихвати задатак који поставља одрасли, разуме упутство које он да и поступи
према њему, уложивши одређен напор, сналажљивост и упорност;
(б) способности да се репродукује запажено захваљујући намерној пажњи;
(в) умења да се самостално постави и конкретизује циљ активности, изаберу начини и средства за
његово постизање, предвиде последице њиховог коришћења, концентрише на постизање жељеног
резултата, анализира достигнути резултат и извуче поука из њега, као и да се на тај начин стечено
искуство може примењивати у новим условима.
5. Способност детета да се продуктивно и сразмерно дуго бави умним радом уз економичан утрошак
снаге и нервно-физиолошки замор, као гаранцију успешног прилагођавања школским захтевима и
савладавања наставног програма, и превентиву од претераног замарања у току наставе.
Сматра се да је дете, које полази у школу, припремљено за учествовање у наставном процесу,
ако је способно да се активно, без застоја, бави око 30 минута неком активношћу, која је сразмерно
напорна и садржајна, као и да при томе не покаже израженије знаке физиолошког замора.
6. Поседовање неких специјалних способности и вештина потребних у школи, као што је разумевање
значења симбола, гласовна анализа састава речи, оријентисање у простору, поседовање елементарних
математичких појмова, увежбаност руке за писање и сл.
Треба нагласити да специјална интелектуална припрема, о којој је овде реч, не сме да се сведе
на стицање одређених знања и вештина, колико год они били потребни на почетку школовања, већ се
првенствено састоји у општем развоју сазнајних интереса и умних способности детета, како би било у
стању да схвати сложеније идеје, ствара хипотезе, резонује логички и математички, доноси сразмерно
зреле моралне судове и размењује мишљење са другима, што подразумева и стицање социјалних
облика понашања и навика, које ће му помоћи да се брже укључи у нови начин живота, какав је
школски. Узроци недовољне интелектуалне припремљености за школу могу бити врло разноврсни.
Код једне деце то је неразвијеност сазнајних интересовања, недовољна способност да се уложи напор
и своје деловање потчини неком циљу дуже време, заостајање у когнитивном или социјалном развоју,
психичке сметње, некомуникативност итд. Све то указује на неопходност индивидуалног приступа
свакоме детету код којег се на најстаријем предшколском узрасту утврди недовољна интелектуална
припремљеност за школу, као и благовременог предузимања одговарајућих компензаторских мера за
њено отклањање.
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Социјална готовост деце за полазак у школу
При крају предшколског детињства долази до промена односа који дете има како према широј
друштвеној стварности, тако и према сопственом социјалном искуству. Карактерише га његова
интензивна усмереност на социјалне односе међу људима, њихов рад, друштвене мотиве и функције
овог рада, у вези са чиме се прикупља и сразмерно богато искуство. Ово искуство представља основу
да се код деце појави мотив за бављење нечим што представља озбиљну, друштвено значајну и
цењену активност, какву ће представљати школско учење. Управо ова тежња, као и низ способности
које представљају социјалну зрелост, има одлучујући значај за готовост детета за школу, а не
"техничка умења" (читање и рачунање). У сваком случају за успешно укључивање у наставни процес,
није довољно да дете поседује одређен обим знања, као и да буде спремно за њихово даље усвајање,
већ и да буде припремљено за суштинске промене у читавом начину живљења који је имало до тада.
Ове промене су непосредно повезане са заузимањем новог положаја у систему друштвених односа,
односно, положајем ученика.
Да би промене, о којима је реч, имале повољан исход, оне треба да буду прихваћене од детета као
његове сопствене потребе и тежње, односно, да чињеница што постаје ђак, буде за њега показатељ да
је напредовало на путу одрастања. За то је потребна и одговарајућа социјална зрелост, као
незаобилазан услов за успешан прелазак на школски тип учења. Психички развој детета тече по
својим, унутрашњим законитостима, које треба поштовати или се суочити са озбиљним тешкоћама.
Отуда, школски начин учења код деце, која нису достигла социјалну зрелост (што је прилично честа
појава код шестогодишњака), чак и када формално усвоје норме понашања, какве важе у школи,
односно, немају већих проблема у учењу, не значи развојни помак. Међутим, мешање у интимне
процесе психичких промена, какве се догађају на прелазу из предшколског у школско детињство, које
не узима у обзир узрасне карактеристике деце, ризикује да буде узрок мноштву проблема са трајним
негативним последицама.
Као компоненте социјалног развоја и развоја личности, које улазе у састав готовости за полазак у
школу, наводе се:
- активна тежња детета да пође у школу, да измени дотадашњи начин живљења и стекне имиџ
"доброг ученика", жеља да од одраслих научи нешто ново, занимљиво, да стекне нове, боље вештине
и начине поступања итд.;
- одређена свесност у понашању и деловању: умење детета да усмери своју активност у складу са
захтевом или правилом које постави одрасли (у вези са понашањем, са деловањем или учењем);
умење да самостално примењује одређене норме и правила у свакодневном животу приликом
заједничких или индивидуалних активности (социјално-нормативна усмереност);
- емоционална осетљивост детета, способност да осети осећања других људи, разуме расположење
друге деце и одраслих изражено путем мимике, гестова, интонације гласа и сл. као и умење да реагује
на адекватан начин на расположење људи око себе, да испољава саучешће и жељу да помогне
(емоционално-социјална усмереност);
- развијеност елементарне самосвести, познавање сопствених могућности, способност за елементарно
самооцењивање, за самоконтролу свог понашања и деловања, испољавање самопоштовања, тежња за
самоусавршавање, тежња да се уздржи од неправилног понашања - онога које не одобравају одрасли
или који изазивају отпор код људи из околине; свесна тежња за пријатељско и садржајно
комуницирање са људима.
Наведени ниво социјалног развоја и развоја личности, који представља аспект готовости за
школско учење, повезан је са развојем самосталности и иницијативности код детета, са прелазом од
спољашњег регулисања његовог понашања, комуникације и деловања, на сразмерно самосталну
регулацију, засновану на развоју елемената социјалног мишљења и стицању одговарајућих умења (у
области сазнања, комуникације, играња, понашања и др.) као и оспособљавањем за сналажење у
животним околностима на основу познавања друштвено значајних моралних захтева. Полазећи од
наведених компоненти социјалног развоја и развоја личности, сматра се да готовост детета за
укључивање у систем односа који одређују нов начин живљења, типичан за ученика, подразумева
појаву низа карактеристика, везаних за социјални развој, које треба развијати у предшколском
узрасту.
У њих спадају:
- појава активног интересовања деце за школу, за ђачки живот, уз испољавање жеље да постану
ученици, мотивисаност да се "буде велики", као и да се учествује у озбиљнијој и одговорнијој
делатности;
- повећавање субјективног значаја за дете ширег социјалног окружења, тежња за ширењем
социјалних контаката у дечјој комуникацији;
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- квалитативне промене у облицима комуникације предшколске деце са људима око себе, прелаз на
изванситуационо-сазнајно и изванситуационо-лично комуницирање - ово друго се сматра за
показатељ високе комуникативне готовости за школу;
- тежња за самопотврђивање и стицање признања од других људи за своја постигнућа, односно,
потреба да се добијају социјалне оцене и признања;
- нарастање интересовања за социјалне норме понашања и активности. Прелази се на недовољно
свесно коришћење социјално обрађених средстава за регулисање понашања (путем подражавања или
захваљујући спољашњем захтеву) на њихову свесну употребу;
- формирање општехуманистичке оријентације у понашању, које се огледа у односима са другима и
умењу да се схватају њихове тачке гледишта, спремности за сарадњу, међусобно разумевање,
испољавање симпатије, као и у емпатији, способности да се разумеју осећања других и реагује на њих
на одговарајући начин;
- повећавање способности вољног управљања својим понашањем, прелазак са импулсивнореактивног понашања на свесно усмеравање сопствене активности у складу са нормама понашања;
појава елементарне самоконтроле и ауторегулације;
- ширење сазнања о друштвеним појавама; стварање основе за усвајање првих систематских сазнања
о друштвеној стварности и раду људи; појава тежње да се преузимају одређени друштвени обрасци и
улоге.
Наведене особине треба да се јаве у предшколском узрасту, али не путем вештачке акцелерације и
захваљујући уношењу елемената школског живота у дечји вртић, него развијањем активности, начина
за упознавање околине и изражавање упознатог, типичних за предшколску децу. За то су нарочито
погодне игре и све активности у којима има стваралачког изражавања и комуницирања, захваљујући
којима ће дете развијати оне квалитете личности и способности, који ће га довести до нивоа
потребног за прелазак на школско учење.
Емоционална готовост деце за полазак у школу
Хармонични развој свих аспеката личности, посебно интелектуалног и емоционалног аспекта, значи
да, поред развијања рационалних својстава детета, проширивања његовог сазнања и унапређивања
логичког мишљења, треба обезбедити склад у постизању богатог и разноврсног доживљаја
стварности, неговања интуитивног и метафоричког мишљења, односно, оплемењивања осећајне
стране његове личности.
Емоције имају веома важну оријентациону и регулативну улогу у активностима деце. Мотив
активностима даје општу усмереност (коју емоције конкретизују) одражавајући се и на избор
њиховог циља, задатака које треба извршити, уочавање препрека њиховом остваривању и др. У
сваком случају, поставља се општи захтев да васпитно-образовни рад са децом буде привлачан,
занимљив и да покреће њихове емоције, што се постиже полазећи од интересовања и потреба
конкретне деце, али не заустављајући се на њима него их и изазивајући разноврсним поступцима. То
је, на пример, њихово укључивање у активности, коришћење уметничких дела и средстава масовне
комуникације, драмског представљања итд, а посебно игара и игроликих активности.
Промене, које се одигравају у личности приликом преласка из предшколског у школско детињство,
поред тога што се одражавају на развој морално-вољних квалитета и вредносних оријентација,
захватају и читаву структуру емоционалне сфере личности детета. Значајно је да се емоције у великој
мери ослобађају ситуационе везаности, бивају уопштене и условљене друштвено посредованим
критеријума. Допринос емоционалној готовости деце за полазак у школу дају сви поступци којима се
негује њихова емоционална култура и прерађују емоције. У њих спада:
- подстицање деце да размишљају о себи, својим емоцијама, искуствима, реакцијама и др. уз
поређење са другима, што треба да им омогући да боље разумеју и интерпретирају своја
расположења, постану свесна шта осећају, открију узроке одређених осећања и упознају начине
њиховог испољавања, који погодују њима и особама око њих;
- буђење позитивних емоција, радосног расположења, оптимизма, полета и ведрине. Учење и
увежбавање техника модификације понашања и контроле начина испољавања емоција, ослобађања
од напетости, опуштања и концентрације, уз уклањање емоционалних блокада (стида, страха од
неуспеха, од непознатих лица и ситуација);
- помоћ деци да развију стратегије за превладавање (а не потискивање) непријатних психичких стања,
делећи их са другима и прерађујући их тако да их не гуше и оптерећују. У склопу тога - појачавање
толеранције приликом фрустрације, уз спремност да се делује рационално и конструктивно;
- оспособљавање деце да се снађу у неочекиваним, за њих болним и застрашујућим искуствима
(одлазак у болницу, смрт драге особе, развод родитеља и др.);
- пружање прилика деци да екстернализацијом онога што су доживела и осетила, путем причања о
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томе, ликовног представљања, одигравањем сцене и сл. дођу до његовог реалнијег сагледавања и
овладавања ситуацијом која узрокује неки проблем. Екстернализацијом се емоције преносе на
рационални план, што помаже деци да постану свесна емоционалних аспеката односа међу људима;
- оспособљавање деце да улазе у емоционалне односе са другима уз неговање и продубљивање
позитивних емоција (нежности, саосећања, саучешћа и др.). Посебно - развијање емпатије и
разумевања шта осећају други људи у непосредном додиру са њима и стављањем на њихово место
како би се схватили њихови мотиви, ставови, углови гледања и др;
- упознавање начина на које уметници изражавају и преносе емоције, уз разликовање стварних од
представљених емоција и распознавање прикривених емоција;
- паралелно са упознавањем деце са критеријумима шта је добро, а шта не, потребним за морално
расуђивање, развијање одговарајућих осећања, односно, радости и поноса када се уради нешто
исправно, што ће постепено постати главни мотив за вршење таквих поступака.
Мотивациона готовост за полазак у школу
Мотивациона готовост, као саставни део психичке готовости детета за полазак у школу, састоји се од
његове жеље да учи као и заинтересованости да се бави нечим што га приближава делатности
одраслих (због чега је цењеније), што ће му омогућити заузимање нове друштвене улоге.
Једноставније речено, ова готовост значи жељу да се буде ђак, иде у школу, као и да се бави оним
чиме се баве вршњаци и старија деца. При томе је важно да се ова жеља темељи на реалним
представама о ономе што дете очекује у школи, како би се избегли неспоразуми и разочарење оним
што затекне у овој институцији, када почне да је похађа.
Основни мотив, на основу којег се формира такав однос детета према школи, школском учењу и
учитељу, ипак није учење само по себи, с обзиром да и без школе дете располаже многим изворима и
могућностима за стицање информација и бављење делатностима, које чак имају одређену предност у
његовим очима јер их је само изабрало. Основни мотив је чињеница да постаје ђак, да борави у
школи, што му обезбеђује нов положај у друштвеним односима, који је жељен и цењен по
друштвеном смислу и угледу који носи са собом. То га мотивише да поставља питања родитељима и
васпитачима шта је школа, зашто деца одлазе у њу, шта раде тамо и сл. Осим тога, оно се поноси
новим статусом који ће стећи, радује школској ташни и књигама, као и чињеници да ће имати обавезе
према којима се одрасли односе са поштовањем. То се испољава у садржајима његових игара, који су
често посвећени ономе што је дознало о школи.
Свакако, одређеније представе о школи и мотивација за школско учење, формираће се тек са
поласком детета у њу. Међутим, неке важне претпоставке за то, створене у предшколском детињству,
које ће одредити прве кораке детета у настави, могу у великој мери да буду превентива многим
тешкоћама и неспоразумима. Међу њима је посебно значајна жеља детета да учи у школи, заснована
на реалним представама о њој, као и захтевима, који ће пред њега бити постављени када постане ђак,
што ће учинити да његов прелаз у школско детињство буде знатно лакши и безболнији.
Развијање сазнајних интересовања
Дете, које полази у школу, требало би да буде заинтересовано да стиче знања, да учи, и способно за
самостално деловање. При томе је пожељно да изражава посебно интересовање за оне типове
садржаја, којима ће се посвећивати већа пажња у школи. Оно се развија подстицањем радозналости
као тежње да се открива и сазнаје нешто ново, склоности да се постављају питања, да се трага за
непознатим, да се одступа од рутинских поступака и утврђених веровања, да се елементи искуства
реструктурирају и стављају у нове односе, упућивањем деце да мисле и понашају се на неуобичајен
начин и испробавају решења која нису научена од других, као и другим поступцима којима се, поред
сазнајних интересовања, развија дечје стваралаштво.
О условима, од којих зависи формирање сазнајних интересовања, утврђено је да интересовање, у
свим његовим видовима, и на свим развојним етапама карактеришу три обавезна момента: (1)
позитивне емоције у односу на активност; (2) присуство сазнајног аспекта ових емоција, односно
радости сазнавања; и (3) присуство непосредног мотива, који полази од саме активности, односно,
активност сама по себи привлачи и подстиче бављење њоме, независно од других мотива (побуда).
Други мотиви (дужности, неопходности, послушности) могу да допринесу буђењу и појачавању
интересовања, али сами по себи, не одређују његову суштину.
Чињеница је да дете, од свог рођења, показује интересовање за свет око себе, односно, да се у његовој
природи налазе сазнајни мотиви, међутим, они се неће оптимално развијати сами од себе, већ их
треба подржавати, култивисати и усмеравати, да би се формирали у дубоке и трајне сазнајне
интересе. То се може постићи захваљујући одређеним условима, у подстицајној средини, и,
захваљујући предусретљивости и поступцима одраслих, који омогућавају њихов правилан развој,
подстичу их и задовољавају.
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Области васпитно-образовног рада
Програм припреме деце за школу је саставни део Општих основа предшколског програма и садржи,
поред методичких препорука за његово остваривање, специфичне циљеве васпитно-образовног рада,
васпитно-образовне садржаје и активности које се организују са децом годину дана пред полазак у
школу. Програм припреме деце за школу састоји се од области у које су сврстани васпитно-образовни
садржаји и активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за школу. То су:
- развој говора (неговање говорне културе, богаћење дечјег речника и неговање граматички
правилног говора, вербално изражавање и комуникација, монолошки говор и причање, упознавање са
дечјом књижевношћу и говорне игре);
- припрема за почетно читање и писање;
- развој математичких појмова (положаји у простору, кретање кроз простор, поређење и
процењивање, области, линије и тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова и временско
сазнање);
- упознавање природне и друштвене средине (живи свет - животиње, биљке, човек, материјални свет,
заштита животне средине, човек као друштвено биће, рад људи, саобраћајно васпитање);
- физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене);
- ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско доживљавање и
процењивање);
- музичко васпитање (слушање музике, певање, свирање и плесне активности).

ОСНОВНА ПОЛАЗИШТА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМАУВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Основна полазишта за израду Предшколског програма јесте споменута законска регулатива,
као и анализа досадашњих искустава у реализацији посебних програма и облика рада, специфичност
локалне заједнице, потребе и интересовања родитеља, као и материјално-технички ресурси,
финансијски и кадровски потенцијали установе.
«ЛИЧНА КАРТА» ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ -општи подаци
Обим основне делатности: Припремно предшколско одељење у Томашевцу, функционише у
оквиру Основне школе «Младост» у Томашевцу.
Услови рада: Припремно предшколско одељење се налази у делу школске зграде који је
плански грађен са наменом за васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста. По
капацитету и намештају простор одговара узрасту и потребама деце од 5-7 година. Деца
предшколског узраста имају посебан улаз и део дворишта са реквизитима за игру.
Организација васпитно-образовног рада: Радно време активности са децом предшколског
узраста је од 8,00 до 12,00 сати.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски језик
ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКО ОДЕЉЕЊЕ И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ
Основне карактеристике средине у којој се школа, а самим тим и предшколско одељење
налази, јесте мала сеоска средина, где се већина родитеља бави пољопровредом. Општа је
карактеристика да село све више сиромаши, да су материјалне и социјалне прилике породица слабије.
Природно и друштвено окружење има утицаја на креирање и остваривање предшколског програма у
смислу да је деци онемогућено да учествују у програмима који су организовани у Зрењанину
(проблем превоза првенствено), као и посете позоришним представама, биоскопу и свим осталим
активностима којима деца са села не могу да учествују. С друге стране, само предшколско одељење
постаје носилац друштвених збивања у овако малој средини, место где се може утицати на свест
средине. Могући ресурси у окружењу су простор који им пружа школа, затим спортски терени који
постоје у селу, школска библиотека. Досадашња сарадња са локалном средином- тј. Месном
заједницом, односила се на донације из којих су се куповале играчке.

ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА
Опште основе предшколског програма су полазиште за израду предшколског програма дечјег
вртића, посебно за осмишљавање понуде програма и услуга. Сходно нашим условима рада и
организације, заступљен је једино обавезни припремни предшколски програм у оквиру којег се деца
припремају за школу и то модел Б.
У оквиру предшколског програма остварују се и посебни програми прилагођени условима и у складу
са потребама и интересовањима деце и родитеља, као и специфичности локалне самоуправе:
- организују се пригодни и повремени програми у виду приредби, дечјих вашара, маскенбала,
тортијади и сл., које имају за циљ остваривање културних и рекреатвних активности и одмора деце,
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- организују се програми стручне подршке породици, путем едукативних паноа изложених у
холу, намењених родитељиме деце која полазе у школу, као и разговори родитеља са психологом
школе пред полазак деце у први разред. Циљ ових активности је да се на овај начин родитељима
пружају знања и вештине из домена васпитања и образовања деце предшколског узраста.
- деца предшколског узраста, сходно својим могућностима и свом узрасту, учествују у свим
активностима школе.

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
У савременој предшколској педагогији васпитно-образовна институција се не схвата као
место потпуно одељено од породичног живота, које деца похађају у одређеним временским
интервалима да би учила нити се учење везује искључиво за њу. Деца стичу своје искуство свуда и на
разне начине, а њихови најутицајнији учитељи и васпитачи су управо њихови родитељи. Отуда
одговорност родитеља за своју децу не сме да буде умањена чињеницом што похађају установу, која
треба свим средствима да потпомогне родитељске напоре појачавајући њихову улогу у развоју и
учењу сопствене деце. Посебно је важно да се они не осећају потиснути и запостављени у односу на
професионалне васпитаче, због чега родитељске дужности треба учинити привлачним и достојним
поштовања у очима свих, посебно у јавном мњењу одређене друштвене заједнице. У том погледу код
неких родитеља треба мењати и став да су, плативши за боравак деце у установи, пренели своје
дужности на васпитаче. Очекивани ефекти васпитно-образовног рада су могући само ако се њихови
напори уједине и ако у њих уложе све своје способности.
Да би се то постигло потребно је да се повећа знање родитеља о томе како њихова деца уче и
развијају се и они схвате значај своје улоге у тим процесима као и потребу комплементарног
деловања са установом. Такође, потребно је да се код родитеља изграде позитивни ставови и
очекивања у односу на рад који обављају васпитачи и поверење у установу. На тај начин им се може
помоћи да смишљеније организују васпитно-образовну средину и подстицаје у родитељском дому,
као и да се код њих формира свест о сопственим могућностима да допринесу правилном развоју и
успешном учењу своје деце.
Да би се сарадња са породицом одвијала како треба потребно је држати се следећих препорука:
- у свом васпитном деловању на дете предшколска установа и породица треба да то чине што
усаглашеније. Поред обострано добре воље услов за то је међусобно познавање: родитељи треба да
упознају циљеве, садржаје и начине рада у установи, читаву њену организацију и др, а васпитачица
породичне услове у којима дете одраста, васпитне ставове родитеља и њихове могућности да
допринесу остваривању задатака установе. Посебно је важно, на пример, да режим дана буде познат
родитељима са којима би се требало договорити да, по могућности, у оне дане када деца не похађају
установу, организују дечји живот на сличан начин, нарочито време јела и спавања, како би се код
деце изградиле и одржале корисне навике;
- потребно је да се између васпитача и родитеља развије поверење и спремност за сарадњу,
међусобно уважавање и подржавање, као и свест да је квалитет њихових односа у интересу детета о
чијем се развоју и учењу старају. Посебно је у томе деликатна и одговорна улога васпитача када
родитељима саопштавају одређена запажања о њиховој деци. У том случају, и поред захтева за
објективношћу и отвореношћу, треба водити рачуна о ономе што им се каже да би задржали
позитивну слику о развојним могућностима свог детета и успоставила се са њима сарадња неопходна
за превазилажење евентуалних тешкоћа;
- потребно је да се стварају прилике за заједничко живљење и дружење, међусобно упознавање и
размене: свакодневне пригодне ситуације у установи, приликом довођења деце, спонтаних посета
родитеља и сл; планиране ситуације ради постизања одређених циљева (консултације, групни и
општи родитељски састанци); присуство родитеља васпитно-образовном раду и непосредно
укључивање у њега (помоћ васпитачу, рад у мањим групама деце по упутствима васпитача, причање
деци о својим искуствима и доживљајима, давање стручних упутстава за извођење одређених
послова, уношење новина у амбијент установе и васпитно-образовни рад, организовање посета итд.);
специјалне ситуације (нпр. у периоду адаптације детета установи); заједничке активности за које сви
имају интерес (нпр. сакупљачке активности, прављење нечега, добротворне акције, довођење
дворишта у ред и сл.); заједнички изласци (посете позоришту, одлазак на концерт, у шетњу и сл.) и
празници и прославе (нпр. Нова година, Свети Сава, неки верски и државни празници, дан установе,
завршна свечаност поводом одласка деце у школу, дечји рођендани и др.);
- сарадња установе и породице треба да се одвија плански и систематски, током читаве године, са
јасно формулисаним задацима и утврђеном динамиком њиховог остваривања, уважавајући и потребе
које се укажу спонтано као и иницијативе које крећу како од васпитача тако и од родитеља. То
подразумева да се родитељи укључе у програмирање и планирање ове сарадње, што ће омогућити да
она буде свеобухватна и садржајна, као и да у њој учествују добровољно и са задовољством;
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Успостављање добре сарадње између предшколске установе и породице, према наведеним
препорукама, од највећег је значаја за остваривање циљева предшколског васпитања и образовања на
друштвеном нивоу. Од првог доласка детета у установу важно је да оно уочи пријатељски однос
између свог родитеља и васпитача, што ће му помоћи да се лакше укључи у нову средину и осећа се
безбедно и прихваћено. Такође, у предшколској установи долази и до првог додира родитеља са
таквом врстом институције и, ако он буде успешан и плодан, може се очекивати да ће се сарадња,
успостављена на првом ступњу система васпитања и образовања, одржавати и развијати и на осталим
ступњевима.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са школом
У овом припремању школа представља важну карику будући да је један од кључних фактора
који утичу да се резултати постигнути у предшколском узрасту одрже и послуже као основ за даљи
развој и учење.
Захтев за обезбеђивање континуитета између предшколског и основношколског васпитања и
образовања не тежи њиховом поистовећивању, односно, не полази од статичког схватања детињства.
Он се односи на неопходност да у раду са предшколском децом буде антиципирано оно што их
очекује када пођу у школу која, са своје стране, треба да прихвати и појача ефекте рада на
предшколском ступњу. Васпитач у свом деловању мора узимати у обзир оно што ће му следити, као
што учитељ треба да буде свестан онога што је претходило његовом раду. Обе стране морају
познавати карактеристике развоја деце, коју васпитавају и образују, као полазну тачку како за
дугорочно планирање, тако и свакодневни рад.
Основни захтев за успешну сарадњу је да она мора бити обострана и двосмерна: школа треба
да буде припремљена да прихвати децу из предшколске установе исто колико и установа да их
припрема за школу. Осим тога, сарадња треба да се одвија на свим нивоима, почев од директора
установе и школе, преко педагошко-психолошких и других стручних служби, васпитача и учитеља,
све до предшколске деце и ученика. Такође је неопходно и активно укључивање родитеља у ову
сарадњу, као кључних фактора без кога није могућ потпун успех ни у једној акцији која се одвија у
васпитно-образовним институцијама.
Могућности за сарадњу су врло разноврсне, као и облици сарадње, који највише зависе од
конкретних услова и потребе на одређеном терену. Континуитет се може остварити нарочито у оним
областима и садржајима који обухватају стваралачке активности деце, телесне активности и игре.
Нарочито је значајно мешање деце различитих узраста, како за богаћење и развој социјалних
искустава и способности, тако и као подстицај у разним сферама стваралаштва, преношења знања,
вештина итд. Децу зближавају и заједничке активности као што су излети, прославе, одласци у
позориште, акције уређења дворишта и сл. Оне су и прилика да се на заједничком послу сретну
учитељи и васпитачи што је природан наставак и виши ниво сарадње започете договарањем о
припремању деце за школу.
Сарадња са друштвеном заједницом
Локална друштвена заједница има посебну улогу у стварању одговарајућих услова за успешно
остваривање циљева институционалног васпитања и образовања предшколске деце, њихов већи
обухват и задовољавање разноврсних потреба, као и стално усавршавање основне и пратећих
делатности предшколских установа. Уколико добије подршку локалних власти и родитеља деце са
територије јединице локалне самоуправе, установа може да организује разне облике рада са децом
која нису обухваћена њеним редовним похађањем. Такође је потребно обезбедити и стручну
контролу њиховог рада и околности у којима делују према важећим нормативима.
Вишеструко је значајно њихово учешће у акцијама општијег значаја (прикупљање помоћи за
економски угрожену децу, довођење неког простора у ред, еколошке акције и сл.). Отвореност
предшколске институције према средини у којој живи и ради, подразумева и долазак у госте деци
књижевника, музичара, глумаца, песника, свештеника, спортиста и других културних и јавних
радника, затим, представника разних професија и занимљивих личности уопште, разних узраста и
животног искуства.
Отуда васпитно-образовни програми који се разрађују, полазећи од Општих основа
предшколског програма за рад са конкретном децом, морају узимати у обзир разлике у културним
условима у којима деца живе и искуства која су стекла, а васпитачи ће бити обавештени о
карактеристикама и потребама средине у којој делују остварујући активну сарадњу са свим
факторима који утичу на развој и учење предшколске деце.
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Вредновање се схвата као сталан процес критичког процењивања података уочених и прикупљених
током васпитно-образовног деловања. Реч је о континуираној, циљаној, намерној и функционалној
процени која служи, пре свега, васпитачу:
- да прати развој, постигнућа и напредовање деце,
- да на основу процењеног планира нове, по потреби, сложеније секвенце учења,
- да стиче увид у своје делање и остварење постављених циљева,
- да планира информисање родитеља о стању и напредовању деце,
- да прати развијање програма у целини.
Вредновање и посматрање су повезани и узајамни процеси и проистичу један из другога па су начини
(технике) у једном и другом просецу слични. Подаци који су прикупљени о детету или појави која је
праћена, анализирају се и процењују врло пажљиво и стрпљиво. При томе треба имати на уму
неколико ствари:
- процена дечјег развоја и напредовања се врши у односу на само дете, његове претходне поступке и
постигнућа (колико је напредовало, шта је научило, која интересовања су се појавила...), а не на
основу неких апстрактних норми;
- процена се доноси после више посматрања детета у различитим ситуацијама, у различитом
контексту: познатом, новом, у групи деце, у размени са васпитачем, родитељем и сл;
- резултат анализе и процене, оно што је протумачено није стална категорија, већ је на овом узрасту
реч о трендовима, а не о понашањима која су устаљена и завршена.
Самовредновање
Самовредновање је саставни део васпитно-образовног рада васпитача. Обавља се у свим
сегментима рада: у планирању, у непосредном раду са децом, током реализације разних облика
сарадње са породицом, у бележењу и вођењу документације о напредовању деце и слично и
представља средство професионалног развоја васпитача-практичара.
То је професионални разговор са самим собом:
Зашто баш то планирам ?, Како су деца реаговала на понуђене предлоге?, У којој мери, на који начин
су користила своје капацитете?, Како формулишем задатке различитог степена сложености за
индивидуализован приступ детету?, На који начин развијам код деце нова интересовања?, Који су
кључни параметри за процену одређених понашања и способности деце?, Да ли је оно што сам
урадила у складу са постављеним циљевима, намерама и очекивањима?
Из овога следи да је основна техника (основни начин) самовредновања процес размишљања и
преиспитивања властите праксе.
Остале технике су:
-месечни састанци актива наставника разредне наставе, где је и васпитач члан;
- посете другим дечјим вртићима и размена искустава са њима;
- узајамне анализе васпитно-образовног рада;
- вођење властите педагошке документације: дневник самоевалуације;
- праћење напредовања деце, сачињавање индикатора за процену разних типова игара и активности
уз праћење, допуну и проверу, формирање збирки инструмената за процену и слично.
Документовање дечјег учења и развоја
Документација у васпитно-образовном раду представља прикупљање података о процесу
образовања: учења/подучавања или начин на који се васпитно-образовни процес чини видљивим за
себе и за друге. Документовање у припремном предшколском програму фокусира се на
идентификовање, прикупљање и описивање доказа напредовања деце у учењу и развоју на
објективан, непроцењивачки начин. Међутим, осим овога, важно је повезати прикупљене доказе са
циљевима васпитно-образовног рада и на основу ових налаза планирати даље активности.
Посматрање, праћење и документовање дечјег напредовања у развоју и учењу је континуиран,
планиран и сврсисходан процес. Документовање и праћење доприноси бољем разумевању дечјег
развоја, потреба деце специфичне васпитне групе и даљем развијању програма. Васпитач у
документацију може уносити запажања о сарадњи са родитељима, коментаре родитеља, примере
дечјег рада, фотографије, мапе, скице којима илуструје део свог рада са децом, коментаре и запажања
васпитача или других одраслих, своја запажања или есеје о својој пракси, питања и коментаре деце из
одређених области рада.
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