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ФОНД ЧАСОВА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 
 

Ред. 

броj 

 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски jезик 
____________  

5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Енглески jезик 2 72 2 72 2 72 2 72 

4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

5. Свет око нас 2 72 2 72 – – – – 

6. Природа и друштво – – – – 2 72 2 72 

7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

9. Физичко и здравствено васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 

У К У П Н О: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

броj 

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  

1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: Б 1 36 1* 36 1* 36 1 36 

У К У П Н О: А + Б 20 720 21 756 21 756 21 756 

                      Облици образовно-васпитног рада коjима се остваруjу обавезни наставни 

предмети,           изборни програми и активности 
 

 

Ред. 

броj 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 20–

22* 

720–

792* 

21–

23* 

756–

828* 

21–

24* 

756–

864* 

21–

24* 

756–

864* 

2. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Додатна настава       1 36 

5. Настава у природи* 7–10 дана 

годишње 

7–10 дана 

годишње 

7–10 дана 

годишње 

7–10 дана 

годишње 
 

 

Ред. 

броj 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељењског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 

активности3 

1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 1–2 36–72 

3. Екскурзиjа 1–3 дана 

годишње 

1–3 дана 

годишње 

1–3 дана 

годишње 

1–3 дана 

годишње 
 



1
Ученик бира jедан од понуђених изборних 

програма. 
2
 Дигитални свет je обавезан за све ученике. 

3
 Школа реализуjе ваннаставне активности у области науке, технике, културе, 

уметности, медиjа и спорта. 

  * Настава у природи организуjе се у складу са одговараjућим правилником. 

 

 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и 

писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању 

националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних 

књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

180 часова  

 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се 

ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену, а 

од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу. 

Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа  

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 



критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност 

комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и 

вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

180 часова  

 

Назив предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему. 

Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа  

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко 

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и 

уметничком наслеђу свог и других народа. 
Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

72 часа  

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе  интeрeсoвaње и 

љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство 

којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа 

заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 

културe свoгa и других нaрoдa. 
Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 

часова 

36 часова  

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и 

редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
Разред  Трећи разред 

Годишњи фонд 180 часова  



часова 

 

ФОНД ЧАСОВА У ДРУГОМ  ЦИКЛУСУ - СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 
 

(на основу Наставног плана основног образовања и васпитања за други циклус) 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 4 144 4 136 

2. Страни језик – енглески 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 1 36 1 34 

4. Музичка култура 1 36 1 34 

5. Историја 2 72 2 68 

6. Географија 2 72 2 68 

7. Физика 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 68 

10. Хемија 2 72 2 68 

11. 
Техника и технологија 2 72 2 68 

12.  
Информатика  1 36 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 72 3 102 

УКУПНО: А 28 1024 28 992 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
    

1. Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36 1 34 

2. Страни језик 2 72 2 68 

УКУПНО: Б 3 108 3 102 

УКУПНО: А + Б 31 1132 31 1094 

Ред. 

број 
В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ     

1. Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 34 

2. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 34 

3. Хор/Оркестар 1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 34 

УКУПНО:А+Б+ В 32 1168 32 1128 



 

 

Облици образовно васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

настави предмети 

 

Ред. 

број 

Облик образовно 

васпитног рада 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 34 

Ред. 

број 

Остали облици 

образовно васпитног 

рада 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 

1. Обавезне ваннаставне 

активности 

            

   Час одељењског 

старешине 

1 36 1 34 

2. Слободне активности             

   Друшвене, техничке, 

хуманитарне, спортске и 

културне активности 

1-2 36-72 1-2 34-68 

   Екскурзија  До 2 дана  До 3 дана  

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик 

оспособи да правилно користи српски језик у различитим 

комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и 

тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз 

књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско 

уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу 

имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и 

критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно 

повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да 

усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите 

слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају 

језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да 

стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 



функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 144 часа  

 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз 

практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује 

позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и 

других народа. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, 

рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и 

критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички 

укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа 

и култури свoгa и других нaрoдa. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

Назив предмета ИСТОРИЈА 

Циљ Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске 

догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, 

развије вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 



 

 

 

Назив предмета ГЕОГРАФИЈА 

Циљ Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно 

овлада природно-географским, демографским, насеобинским, 

политичко-географским, економско-географским, 

интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и 

свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

Назив предмета ФИЗИКА 

Циљ Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и 

научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје 

мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и 

основне природне законе и њихову примену у свакодневном 

животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка 

достизању одговарајућих образовних стандарда.   
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући 

математичким концептима, знањима и вештинама, развије 

основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 

према математици, способност комуникације математичким 

језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 

даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 

појмова. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 144 часа  

 

Назив предмета БИОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких 

процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, 

разуме значај биолошке разноврсности и потребу за 

одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и 

природи. 



Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

 

 

Назив предмета ХЕМИЈА 

Циљ Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних 

хемијских појмова и вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање 

проблема у свакодневном животу и наставку образовања, да 

развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос 

према себи, другима и животној средини. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије 

техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос 

према раду и производњи, животном и радном окружењу, 

коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи 

увид у сопствена професионална интересовања и поступа 

предузимљиво и иницијативно. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање 

ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних 

садржаја и рачунарских програма за решавање различитих 

проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија 

брзо мења. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊА 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 

из области физичке и здравствене културе, ради очувања 

здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 



савременим условима живота и рада. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 108 часова  

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

Назив предмета ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Грађанског васпитања  је да ученик изучавањем и 

практиковањем основних принципа, вредности и процедура 

грађанског друштва постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе других и спреман да 

активно делује у заједници. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

 

Назив предмета ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Циљ Ученици треба да:  

- запазе да природа не постоји без личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу;  

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као 

личности у онтолошком смислу; 

- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може 

изразити и као негација, што није случај у Богу;  

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј. да се изражава само као 

љубав према другој личности;  

- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Tројице у 

православној и римокатоличкој традицији. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

Назив предмета ИЛМУДИН (исламски вјеронаук) 

Циљ - познавање основних принципа вјере ислама; 

- познавање вриједности молитве;  

- познавање саставних дијелова молитве;  

- развијање способности за одговорно обликовање заједничког 

живота са другима, за налажење равнотеже између властите 

личности и заједнице, за остваривање сусрета са свијетом (са 

људима различитих култура, религија, погледа на свијет, с 

друштвом, природом) и с Богом, у изграђивање увјерења да је 

човеков живот на овом свијету само припрема за вјечност, да су сви 

створени да буду судионици вјечног живота, да се из те 

перспективе, код ученика развија способност разумијевања, 

преиспитивања и вриједновања властитог односа према другом 



човјеку као божјем створењу и изгради спремност за покајање. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

 

 

Назив предмета ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Циљ Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и 

развијањем стратегија учења страног језика оспособи за 

основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 
Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 72 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  
 

Назив предмета ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

Циљ Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-

естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и 

простор, обједињавање покрета игре и звука, фотографију и 

перформанс  

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за 

самостално и колективно преобликовање одређеног простора  

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским 

изразом, звуком и покретом  

упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. 

Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 

Назив предмета ХОР/ОРКЕСТАР 

Циљ Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.  

 



Разред  Седми  

Годишњи фонд часова 36 часова  

 


