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ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 
 

 

Општи циљеви: 

 Обезбеђивање подстицајног окружења за целовит развој ученика; 

 Развијање функционалних знања и вештина ученика; 

 Развијање међупредметних компетенција ученика; 

 Подстицање вршњачког учења. 

 

Специфични циљеви Исходи Активности Динамика 

• Обезбеђивање континуитета у 

учењу и повезивања садржаја 

разредне и предметне наставе у 

области природних наука; 

• Развијање знања о различитим 

природним појавама кроз 

примену и проширивање знања 

стечених у разредној настави 

(свет око нас; природа и 

друштво; математика); 

• Подршка ученицима петог 

разреда током прилагођавања 

на промене настале услед 

преласка из првог у други 

циклус основног образовања 

укључивањем у активности 

које су им већ блиске и за које 

су раније исказали 

интересовање; 

• Усвајање основа научног 

метода, подизање нивоа научне 

писмености и развијање научне 

културе; 

• Развој стваралачких 

способности, критичког 

мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски 

рад, иницијативности, 

способности изражавања свог 

мишљења;  

• Развијање свести о положају 

човека у природи; 

• Развијање и практиковање 

здравих животних стилова; 

• Ефикасно и критичко 

коришћење научних и 

Очекује се да ученици кроз 

разноврсне активности под 

називом „Корак у науку“ 

буду у прилици да примене и 

прошире знање о различитим 

појавама који су предмет 

проучавања природних 

наука, пре свега физике и 

биологије.  

 

Очекује се да ученици 

примењују и прошире знање 

о живим бићима, животним 

процесима, условима живота 

и природним законитостима, 

развијају практичне вештине 

(нпр. вештине мерења 

физичких величина) и знања 

о различитим физичким 

феноменима (кретање, сила, 

густина, равнотежа, 

светлост, електрична струја, 

топлотне појаве). 

 

Очекује се позитиван утицај 

на развијање бројних 

међупредметних 

компетенција ученика, као и 

обезбеђивање континуитета 

у учењу о природним 

појавама, као и развијање 

интересовања ученика за 

нове наставне предмете 

(биологију и физику). 

 

 

 

Корак у науку 

 

 

Свака група 

ученика по 8 

часова месечно 



технолошких знања, уз 

показивање одговорности 

према животној средини; 

• Оспособљавање ученика за 

активности вршњачког учења и 

улогу ученика-сарадника. 

 

• Успостављање сарадње са 

ученицима других школа у 

земљи и иностранству кроз 

употребу платформи за сарању 

(eTwinning); 

• Развијање 

интеркултуралности, 

поштовање и очување 

националне и светске културне 

баштине. 

 

Очекује се развијање 

вештина сарадње и 

комуникације на матерњем и 

страном језику кроз 

разноврсне задатке у оквиру 

активности „Мостови 

пријатељства“. 

 

Очекује се да ученици уз 

помоћ и подршку наставника 

користе различите ИКТ алате 

и платформу за сарадњу 

(eTwinning). 

 

Очекује се успостављање 

сардње и пријатељстава са 

ученицима у другим 

школама у земљи, окружењу 

и широм Европе. 

Мостови 

пријатељства 

Свака група 

ученика по 2 

часа месечно 

 

• Помоћ у изради домаћих 

задатака из различитих 

наставних предмета у складу са 

индивидуалним потребама 

ученика; 

• Упознавање техника 

успешног учења као и њихов 

избор и примена у складу са 

особеностима 

ученика,садржајима и 

роковима; 

• Помоћ у превазилажењу 

неуспеха кроз развијање 

мотивације за учење и 

вршњачко учење; 

• Развијање навика, вештина и 

техника учења које омогућавају 

напредовање ученика у 

зависности од њихових потреба 

и интересовања; 

• Развој интелектуалних 

капацитета и знања неопходних 

за разумевање природе, 

друштва и света око нас у 

складу са интересовањима  

Очекује се да ће ученици 

кроз активност „Подршка 

учењу“ уз подршку 

наставника и вршњака 

отклањати недоумице и 

недостаке у свом знању и 

квалитетно одговорати на 

захтеве постављених 

задатака. 

 

Очекује се да ученици 

упознају технике учења 

прилагођене сопственом 

узрасту и да ученик уме да 

одабере ону технику која му 

највише одговара. 

 

Очекује се развијање 

мотивације за учење. 

 

Очекује се да је ученик 

способан да изврши 

самопроцену свог знања и да 

процени сопствено 

напредовање. 

Подршка учењу 

Свака група 

ученика 8 часова 

месечно 



• Упућивање у начин процене 

сопственог напредовања  

(самооцењивање). 

• Развијање моторичких 

способности; стицање, 

усавршавање и примена 

моторичких умења и навика, 

теоријских знања неопходних у 

свакодневном животу и раду 

разноврсним систематско 

моторичким активностима, у 

складу са развојем целовите 

личности; 

• Развијање и практиковање 

здравих животних стилова. 

 

Очекује се да ће ученици 

кроз активности под називом 

„Развијам се здраво“ 
кориговати грешке у држању 

тела и навикама које доводе 

до појаве телесних 

деформитета настојећи да 

ускладе своје понашање са 

здравим стиловима живота 

(исхрана, одмор, игра, 

учење). 

 

 

Развијам се 

здраво 

 

Група ученика 4 

часа месечно 

• Развијање физичке 

спретности, комуникације и 

сарадње са вршњацима, 

тимског и спортског духа. 

Очекује се да ће ученици 

кроз активности под називом 

„Групни спортови“ 

испољавати позитиван однос 

према физичким 

активностима и спорту, 

следити упутства и 

придржава се правила 

поштујући безбедносне 

протоколе при бављењу 

спортским и физичким 

активностима. 

 

Групни 

спортови 

Свака група 

ученика по 4 до 

8 часова месечно 

• Развијање компетенција за 

разумевање и поштовање права 

детета, људских права, 

грађанских слобода и 

способности за живот у 

демократски уређеном и 

праведном друштву и развој и 

поштовање расне, националне, 

културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и 

уважавање различитости у 

складу са узрастом; 

• Унапређење компетенција за 

сналажење и активно учешће у 

савременом друштву које се 

мења и развој свести о себи и  

стваралачким способностима 

кроз самоиницијативност и 

конструктивну сарадњу са 

другима. 

 

Очекује се да ће ученици 

кроз активности под називом 

„Развој социјалних 

вештина кроз образовање 

за права детета, људска и 

мањинска права – Умемо 

да се разумемо“ изражавати 

и тумачити идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове 

у усменој и писаној форми, у 

складу са потребама и 

карактеристикама ситуације, 

поштујући ограничења у 

погледу дужине и намене, 

уважавају саговорника 

реагујући на оно што говори, 

а не на његову личност.  

 

Очекује се да ће ученици 

изражавати своје ставове, 

мишљења, осећања, на 

позитиван, конструктиван и 

Умемо да се 

разумемо 

 

Свака група по 4 

часа месечно 



аргументован начин, слушају 

излагање саговорника до 

краја и без упадица. 

 

Очекује се да ће ученици 

прикупљати, анализирати, 

организовати и критички 

процењивати информације. 

 

Очекује се да ученици имају 

позитиван став према 

поштовању људских права и 

слобода, наводе и образлажу 

дечја и основна људска права 

и одговорности, наводе 

примере кршења основних 

људских и дечјих права и 

аргументовано их бране. 

 

•  Упознавање ученика са 

светом аматерског филма, 

подстицање дечје креативности 

кроз драмски и филски израз, 

оспособљавање ученика за 

јавне наступе, јачање 

сарадничких односа у школи.  

 

Очекује се да ученици кроз 

разноврсне активности под 

називом „Филмска 

продукција“ развијају 

драмске вештине кроз 

припрему и реализацију 

снимања филма, показују 

креативност и иницијативу 

при осмишљавању и писању 

сценарија, чиме развијају и 

литерарно изражавање, 

развијају ликовне 

способности кроз учешће у 

изради костима и 

сценографије, унапређују 

дигиталне компетенције у 

раду са камером и на 

монтажи филма. 

 

Филмска 

продукција 

Свака група 

ученика по 4 

до 8 часова 

месечно 

• Унапређење комуникације на 

матерњем језику: способност 

изражавања и тумачења 

концепата, мисли, осећања, 

чињеница и мишљења у 

усменој или писаној форми. 

 

Очекује се да ће ученици 

кроз активности под називом 

„Подршка ученицима из 

српског језика и 

књижњвности који имају 

тешкоће у савладавању 

програма наставе и учења“ 
да изражавају и тумаче идеје, 

мисли, осећања, чињенице и 

ставове у усменој и писаној 

формиу складу са потребама 

и карактеристикама 

ситуације и својим 

Подршка 

ученицима из 

српског језика 

и 

књижњвности 

који имају 

тешкоће у 

савладавању 

програма 

наставе и 

учења 

Свака група 

ученика по 4 

часа месечно 



способностима. 

 

Очекује се да ученици 

познају основне одлике 

књижевних родова (лирика, 

епика драма), одређују тему 

и главне мотиве, 

препричавају основни 

садржај дела и исказују своје 

мисли и осећања у вези са 

прочитаним текстом, тумаче 

поступке и особине ликова у 

књижевном делу и наводи 

примере из стварног живота 

и света филма. 

 

Очекује се да ученици пише 

краће саставе који се односе 

на непосредне доживљаје, 

омиљени лик из стварног 

света и јунака из књижевног 

дела и филма 

• Пружање подршке у учењу у 

складу са потребама и 

интересовањима ученика; 

• Подстицање целовитог 

развоја ученика кроз учење и 

игру; 

• Развијање знања и вештина 

ученика кроз учење и игру у  

школском простору и у из 

коришћење ресурса у околини 

(установе – галерија, 

позориште, библиотека, научни 

клуб, историјски архив, музеј; 

културне, научне и спортске 

манифестације; пројекти и 

активности локалне заједнице). 

 

 

Очекује се да ће ученици 

кроз активности под 

називом„Учимо и играмо се 

заједно“ развијати знања и 

вештине у области 

различитих наставних 

предмета и  ваннаставних 

активности.  

 

Очекује се развијање 

предметних и 

међупредметних 

компетенција ученика кроз 

учење и игровне активности 

у школи и у склопу 

организованих излета, посета 

галерији, музеју, библиотеци, 

научном клубу, културним, 

спортским и друштвеним 

манифестацијама и 

укључивањем у активности 

локалне заједнице. 

 

Учимо и 

играмо се 

заједно 

Свака група 

ученика 

најмање 8 

часова 

месечно 

Циљна група  
Ученици трећег и петог разреда у матичној школи и ученици млађих разреда у 

ИО Љубање. 

 

 

Опис садржаја и начина реализације активности 

Активност „Корак у науку“ обухвата интерактивне радионице у области физике и 

биологије, као и интердисциплинарне садржаје природних наука (Мерење; Кретање и сила; 



Светлост, Електрицитет и магнетизам; Вода; Клима и климатске промене; Свемир; Живи 

свет нашег краја; Рециклажа; Здравље и исхрана). Предвиђени разноврсни истраживачки, 

практични и пројектни задаци. Током ове активности, ученици могу бити обучени за улогу 

ученика-сарадника, тј. вршњачко учење у пољу основа физике и екологије. Осим активности 

у школи, предвиђене су теренске вежбе, посете Научном клубу у Ужицу и учествовање у 

јавном астрономском посматрању Месеца.  

Активност „Мостови пријатељства“ подразумева разноврсне активности усмерене на 

развијање вештина комуникације на енглеском језику, као и развијање сарадничких и 

дигиталних компетенција ученика кроз учествовање у планирању, реализацији и евалуацији 

разноврсних пројеката у eTwinning окружењу.  

Активност „Подршка у учењу“ подразумева помоћ у изради задатака из различитих 

наставних предмета у складу са потребама и интересовањима ученика уз развијање 

мотивације за учење и вештина успешног учења.  

Активност „Развијам се здраво“ подразумева вежбе обликовања, корективне вежбе у циљу 

спречавања настанка или отклањања већ насталих телесних деформитета самостално или 

коришћењем справа и реквизита. 

Активност „Групни спортови“ подразумева упознавање правила, техника и стратегија 

групних спортова и њихово увежбавање. 

Активност „Развој социјалних вештина кроз образовање за права детета, људска и мањи 

права - Умемо да се разумемо“ подразумева пре свега реализацију радионица у области 

права детета, делимично људских и мањинских права. Осим радионица у школи, активности 

се изводе и ван школе, у складу са локалним ресурсима (Ужички центар за права детета, 

Центар за људска права, Женски центар, Дом за децу лишену родитељког старања, 

Специјална школа, Удружење Рома, Удружење за церебралну парализу). 

Активност „Филмска продукција“ подразумева производњу краткометражних играних 

филмова у којима ће глумити ученици школе. Реализација сваког филма подразумева више 

етапа: а) разговор са ђацима о теми филма и писање сценарија; б) одабир глумаца кроз 

провере и кастинге; в) пробе на којима се увежбава текст и драмски покрети; г) израда 

сценографије и костима; д) снимање; ђ) монтажа и постпродукција; е) пројекција филма.  

Активност „Подршка ученицима из српског језика и књижевности намењена је 

ученицима који имају тешкоће у савладавању програма наставе и учења“ реализује се 

кроз индивидуализовани начин рада и вишефронталну наставу, као и кроз писање мини есеја 

и састава са анализама и дискусијом. 

Активност „Учимо и играмо се заједно“ подразумева развијање и повезивање знања и 

вештина у области различитих наставних предмета и ваннаставних активности, и реализује 

се у простору школе или уз организовање разноврсних посета и излета. Предвиђене су 

активности којима се обележавају значајни датуми, организовање квизова, активности 

усмерене на игру које подстичу развој деце и квалитетно коришћење слободног времена кроз 

дружење са вршњацима. Део активности подразумева боље упознавање ученика са градом у 

коме живе: културно-историјских знаменитости и наслеђа кроз посету музејима, галерији, 

библиотеци, историјском архиву, хидроцентрали на Ђетињи, утврђења Стари град; 

природних лепота – видиковци, кањон Ђетиње, Стапарска бања; спортских манифестација 

итд. Део активности промовише развијање здравих навика и стилова живота. Нпр. низ 

активности „Здраве биљке за здрав живот“ обухвата радионице у оквиру којих се ученици 

упознају са природним процесима, формирањем и радом у органској башти. Предвиђена је и 

посета локалном органском произвођачу, као и представљање модела успостављања 

баште/расадника у школи. Планирано је повезивање различитих институција, стручњака и 

заинтересованих страна у циљу подршке развоју ученика кроз усвајање здравих навика и 

побољшања квалитета исхране. 

Напомена: Одабир садржаја појединачних активности, операционализација исхода, 

прецизирање начина реализације и праћења остварености исхода биће приказани кроз 



месечно/тематско планирање. 

 

Опис међупредметних компетенције чије се развијање планира кроз активности обгаћеног 

једносменског рада: 

 

Компетенција за учење: 

 Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује 

учење; разликује битно од небитног, изражава и образлажеидеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, 

условима ивременом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова 

знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 

 

Рад с подацима иинформацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно 

имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ информацију од њиховог 

тумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога 

процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћнаставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, 

текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из 

различитихобласти. 

 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 

телефоном, преко интернетаитд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама 

ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и 

аргументованначин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите 

дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језичкиидентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и безупадица. 

 

Одговорно учешће у демократском друштву: 

 Има позитиван став према поштовању људских права ислобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и 

способан је да их аргументованобрани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно удруштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке 

већине и уважава мишљењамањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у 



интеркултуралномдијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. 

хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и 

дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, 

етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.). 

 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме 

њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским 

контекстом и доприноси очувању природних и културнихдобара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим уметничким 

и неуметничким пољима свогделовања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких 

грана које постоје у основномобразовању. 

 

Решавање проблема: 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе 

између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и 

ваншколског искуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед 

активности, избор извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће 

сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене 

учењем различитих предмета и ваншколскимискуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује 

начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизнострешења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, 

презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених 

коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину сапретходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у 

новимситуацијама. 

 

Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе илипара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне 

чланове тима илигрупе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе 

изнадсопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и 

уме да представи резултате рада. 

 

Дигитална компетенција: 



 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику 

користећи одговарајућа средстваИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин 

могућности ИКТсредства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на 

одговарајућиначин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу исaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ. 

 

Одговоран однос према околини: 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и 

глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине иприроде. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка 

заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је 

стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор. 

 

 

 

Школски одбор  

Председник 

 

______________________ 

Душко Мијаиловић 


