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  Животопис  

Дамир С. Живковић 
 

Датум рођења: 

Место рођења: 

26. новембар 1980. 

Смедеревска Паланка 

Адреса: Буце Радовића 2, Азања 

  

Телефон: +381 26 4101 557 

Моб. телефон: +381 65 98 48 378 

  

Е-маил: damirszivkovic@gmail.com 

Блог: 

Ел. портфолио: 

nastavnikdamir.wordpress.com 

portfoliodsz.wordpress.com 

 

РАДНО ИСКУСТВО 

Паланачка гимназија                 2011- 

Основна школа „Радомир Лазић“ Азања    2006- 

Основна школа „Олга Милошевић“ 

Смедеревска Паланка                2005-2006. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Филозофски факултет, Универзитет Београду    1999 - 2006. 

Дипломирани историчар, просек оцена 8,25. 

Гимназија „Света Ђорђевић“ (Паланачка гимназија) 

Смедеревска Паланка       1995-1999. 

  

ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА 

Енглески – (читање, писање, изговор- ниво: добар) 

 

РАД СА РАЧУНАРОМ 
 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, OneNote)- напредни ниво 

Интернет (свакодневно, приватно и пословно) 

Рад са свим Google алатима и окружењем Wordpress; Веб 2.0- напредни ниво 

 

ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ 

 Одличнa вештинa у комуникацији 

 Вредна, упорна и самоиницијативна особа 

 Способност за рад у тиму 

СЕМИНАРИ 

 Вредновање резултата учења друштвених наука у основном  

   образовању и васпитању       новембар 2006. 

 Едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у 

   школској средини        мај 2008. 

 Примена интерактивних метода у настави историје  новембар 2008. 

 Грађанско васпитање за 7. разред     април 2009. 

 Историјски извори у настави историје    децембар 2009. 

 Креирањем образовних планова до инклузивне праксе  април 2010. 

 „Форум театар“       новембар 2011. 
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 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише септембар 2012. 

 Оцењивање ученика       нов.-децембар 2012. 

 Унапређивање наставе историје у основној школи   децембар 2012. 

 Примена образовних стандарда у настави историје   фебруар 2013. 

 Семинари у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

 Блог, твитер и фејсбук у настави     октобар 2013. 

 Водич за час одељењског старешине     октобар 2013. 

 Методе наставе и учења      октобар 2013. 

 Угледни час- прилика за све      март 2014. 

 Претпоставке успешне наставе     октобар 2014. 

 Један од аутора и реализатора Програма стручног усавршавања: 

                                                             „Унапређење наставе историје“  кат. бр. 148; К1, П1 

 

ОСТАЛО 

 

 Положен Стручни испит за лиценцу     2010. 

 Учешће ученика на Републичким такмичењима из историје 2007-2015. 

 Сарадник у ИК „Нови Логос“  

 Коаутор Приручника за наставнике историје за 5. разред основне школе, Нови Логос, 

Београд, 2012. 

 Коаутор Приручника за наставнике историје за 1. разред гимназије свих смерова, Нови 

Логос, Београд, 2013. 

 Коаутор Приручника за наставнике историје за 2. разред гимназије природно-

математичког смера, Нови Логос, Београд, 2015. 

 Рецензент уџбеника за гимназију: 

 Душко, Лопандић, Владимир Петровић, Ивана Петровић, Историја 1, уџбеник историје за 

први разред гимназија свих смерова, Нови Логос, Београд, 2013. 

 Душко, Лопандић, Александра Колаковић, Ивана Петровић, Историја 2, уџбеник историје 

за други разред гимназије природно-математичког смера, Нови Логос, Београд, 2014. 

 Рецензент Збирке задатака из историје за припрему Завршног испита 

за крај основног образовања, Нови Логос, април 2014. 

*Коаутор уџбеника и радне свеске за наставни предмет Природа и друштво за 4. разред, Нови Логос (у 

фази одобравања) 

 Комплетна мултимедијална настава (рад у импровизиваној мултимедијалној учионици: 

лаптоп, пројектор, платно, интернет) 

 Потпуна примена интерактивних метода у настави историје 

 Наставник Грађанског васпитања      2009 -2012. 

 Наставник изборног предмета „Свакодневни живот у прошлости“ 2012- 

 Члан Актива за Школско развојно планирање ОШ „Радомир Лазић“ 2009. 

 Члан Тима за Заштиту деце и ученика од насиља, злостављања  

   и занемаривања ОШ „Радомир Лазић“ 

 Члан Тима за спровођење програма „Школе без насиља“ у ОШ „Радомир Лазић“ 

 Члан Тима за спровођење програма Школског програма ОШ „Радомир Лазић“ 

 Координатор Радне групе за састављање Плана интегритета ОШ „Радомир Лазић“ 

 Ментор Ученичког парламента ОШ „Радомир Лазић“   2007-2009 

 Учешће у изради Школског програма „Паланачке гимназије“  2012. 

 Рад на изради и ажурирању личног сајта и блогова секција 

 Рад на изради и ажурирању сајта ОШ „Радомир Лазић“ из Азање  
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 Председник Стручног већа историчара општине Смед. Паланка  2008- 

 Представник ОШ „Радомир Лазић“ на округлом столу  

   на расправи о компетенцијама наставника 

 Прегледач Комбинованог теста на Завршном испиту    2014, 2015 

 Координатор Наставног тима Летње школе  

   „Свети Сава“ из Београда за ученике из дијаспоре    2008-2013 

 Члан наставног тима „Школе пријатељства“  

на Тари у организацији „Наше Србије“       2014-2015 

 Учешће у евалуацији и презентацији уџбеника ИК „КЛЕТТ“ 

 Планирање и организација ученичких екскурзија и излета 

 Активна сарадња и корелација са наставницима српског језика кроз организацију и припремање 

трибина 

 „Црњанском у част“- Програм поводом 120 година од рођења Милоша Црњанског 

 „Јутра белог сљеза“- Академија поводом 100 година од рођења Бранка Ђопића 

 „Нушићу у част“- Програм поводом 150 година од рођења Бранислава Нушића 

 Картографска секција- цртање историјских карата са ученицима 

 Коаутор и реализатор квиза за ученике основних школа посвећеног обележавању 1700 

година од објављивања Миланског едикта (2013.) 

 Организатор и коаутор Свечане академије поводом обележавања једног века од почетка Првог 

светског рата- „У част предака и Отаџбине“. Поред Азање, Програм, у којем учествује 30 

ученика, је приказан и у Смедереву, Смедеревској Паланци, Крњеву и Трстенику. 

 Аутор и организатор стручних излета поводом обележавања једног века од почетка Првог 

светског рата (2014.) 

 Главни и одговорни уредник и технички уредник школског листа ОШ „Радомир Лазић“ Азања- 

„Срце школе“ бр. 23 (јануар 2014.) и двоброја 24-25 (јун 2015.) 

 Аутор, организатор и водитељ Програма на Видовдан „Понос   2012-2015 

наше школе“ (Општи Видовдански родитељски састанак) 

ХОБИЈИ 

 Читање  

 Рад у Драмској секцији ОШ „Радомир Лазић“    2008-2012 

 Рад у Рукометној секцији ОШ „Радомир Лазић“ (рукометни тренер) 2009- 

 Интернет (израда web презентација) 

 Организација прослава и журки за ученике и наставнике 

ПОСЕБНО ИСТИЧЕМ 
 

 Ментор Државног (Републичког) првака из историје- Тамара Радисављевић (7. разред) Ниш 2013. 

 Ментор Државног (Републичког) првака из историје- Александра Панић (2. разред гимназије)

 Београд 2015. 

 Ментор освајача другог места на Државном (Републичком) такмичењу из историје- Јелена Кељаћ 

(8. разред)  Аранђеловац 2014. 

 Ментор освајача трећег места на Државном (Републичком) такмичењу из историје- Тијана 

Кузмић (2. разред гимназије)  Аранђеловац 2014. 

 Ментор освајача трећег места на Државном (Републичком) такмичењу из историје- Тијана 

Радисављевић (7. разред) Крупањ 2015. 

 Ментор освајача трећег места на Државном (Републичком) такмичењу из историје- Милош 

Љубисављевић (7. разред)  Београд 2010. 

 Један од руководилаца Рукометне секције на  Државном првенству/ Кладовo- 3. МЕСТО,јун 2013. 

 Један од руководилаца Рукометне секције на Државном првенству/ Кикиндa- 2. МЕСТО

 децембар 2013. 
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АДМИНИСТРАТОР НА БЛОГОВИМА 

 http://osazanja.wordpress.com/ - блог ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи   

 http://nastavnikdamir.wordpress.com/ - блог посвећен припремању ученика за такмичење и 

другим питањима наставе историје (близу 1 милион прегледа) 

 http://zrsosazanja.wordpress.com/ - блог рукометне секције ОШ „Радомир Лазић“ 

 http://azanjadramska.wordpress.com/ - блог драмске секције ОШ „Радомир Лазић“ 

 http://portfoliodsz.wordpress.com/ - лични електронски портфолио 

 http://dispodunavskiokrug.wordpress.com/ - блог историчара Подунавског округа 

 

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 

Потичем из сеоске пољопривредне породице марљивих радника. Сходно месту живљења 

и ја сам доприносио напретку, али сам убрзо увидео да то није нешто што би био мој животни 

пут попут мојих родитеља и предака. Стога сам још као основношколац одлучио да имам 

завршити „велике школе“ желећи да се „спасем“ пољопривреде. 

Од самог почетка био сам убеђен да књига има посебну моћ па сам због тога и одабрао 

студије на Филозофском факултету- студије историје. 

Почео сам да радим још као апсолвент, али прво право запослење је уследило 2006. 

године у ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи. Од тада па све ово време моја идеја, заправо мото 

подучавања, у пренесеном значењу гласи: „Дајте људима рибу и нахраните их за цео дан. 

Научите људе да лове рибу и нахраните их за цео живот“. Наравно, људи су ученици, а риба је, 

заправо, знање и то оно трајно доживотно знање. 

Од почетка подучавања прошао сам кроз више фаза: од оног традиционалног (које сам 

једино знао по узору на своје наставнике) до овог модерног данас. Желећи да будем „у тренду“ 

морао сам континуирано да учим и усавршавам се како би био што блискији размишљањима 

модерних генерација. Зато себе и сматрам „модерним“ наставником тј. оним који прати и 

примењује модерне технике учења и подучавања у настави. 

Заинтересован сам за све што је у вези са наставом: методиком, дидактиком, предметом 

који предајем, психологијом и педагогијом везаном за узраст мојих ученика. 

Трудим се да будем потпуно у току дешавања које су у вези са стручним усавршaвањем. 

Преко интернета сам повезан са великим бројем својих колега, како из земље тако и из 

иностранства, са којима размењујем идеје и искуства јер „зло је ко не зна, а учити се не да!“ Са 

задовољством прихватам нове идеје осталих колега. 

Примена активног учења путем радионица, повезивање градива са животним искуством, 

израда мултимедијалних садржаја и потпуна мултимедијална настава  уз комбиновање са 

различитим облицима рада (од индивидуалне наставе до групних пројеката) чине окосницу 

мог педагошко-методичког рада. 

Својом највећом дужношћу сматрам оспособљавање ученика да разумеју повезаност 

многобројних различитих информација, које долазе до њих путем интернета, и да их правилно 

искористе пре тога их и критички проверити. Како то учинити? Зар би требало уопште и 

помињати Веб 2.0 алате??? 

Моја интеракција са ученицима не завршава се са крајем часа. Она се наставља и на 

ходницима, спортском терену, али и преко интернета и различитих друштвених мрежа. Исте те 

мреже активно користим у смислу да „будем досадан“ и после школе својим ученицима у виду 

наставка учења. 

Са поносом или не, како то ко схвата и разуме, кажем да сам „војник напредних и 

модерних технологија“. 

http://osazanja.wordpress.com/
http://nastavnikdamir.wordpress.com/
http://zrsosazanja.wordpress.com/
http://azanjadramska.wordpress.com/
http://portfoliodsz.wordpress.com/
http://dispodunavskiokrug.wordpress.com/
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~ РАСПОРЕД ЧАСОВА И ОСТАЛИХ 
ОБЛИКА АКТИВНОСТИ ~ 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2015/2016. 
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СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА (И ПРИОРИТЕТИ) ЗА ПРОФЕСИЈУ 

НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Наставничке компетенције су капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених активности у 

образовно-васпитном раду. Компентеције представљају скуп потребних знања, вештина и вредносних 

ставова наставника. Централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер 

они непосредно утичу на учење и развој ученика.  

Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и треба да обезбеде 

професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним.  

Односе се на компентенције за: 

 Наставну област, предмет и методику наставе; 

 Поучавање и учење; 

 Подршку развоју личности ученика; 

 Комуникацију и сарадњу. 

Улога наставника је вишеструка, јер треба да:  

 Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад и на тај начин 

им пружа основу за даље учење; 

 Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима 

и ученицима са тешкоћама у развоју, да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са 

сопственим могућностима. 

Наставник треба да:  

 Познаје систем образовања и васпитања, принципе и циљеве, исходе и стандарде образовања и 

васпитања; 

  Познаје и примењује законску регулативу у образовању и васпитању, стратешка документа и 

релевантна међународна документа; 

  Разуме социјални контекст образовања и школе и активно доприноси мултикултуралном и 

инклузивном приступу образовању; 

  Доприноси одрживом развоју и подстиче здраве стилове живота; 

  Изражава се усмено и писмено у складу са правилима српског језика и језика на којем изводи 

наставу, ради на богаћењу своје језичке културе и језичке културе ученика; 

  Примењује информационо-комуникационе технологије; 

  Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању; 

  Своју професионалну делатност анализара, процењује, мења и усавршава, користећи и 

информације које добија самовредновањем и екстерним вредновањем; 

  Поштује универзалне људске и националне вредности и подстиче ученике да их усвоје, 

подржавајући међусобно разумевање и поштовање, толеранцију, уважавање различитости, 

сарадњу и дружење; 

  Личним примером делује на формирање система вредности и развој позитивних особина 

ученика; 

  Разуме значај целоживотног учења, континуирано се професионално усавршава, иновира и 

унапређује свој рад; 

  Служи се бар једним страним језиком. 

 

К-1 KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

Знања 
  Зна научну дисциплину којој припада предмет који предаје и њене везе са другим научним 

дисциплинама; 

  Познаје одговарајућу област и зна наставни план и програм предмета који реализује, као и 

његову корелацију са другим областима, односно предметима; 

 Познаје опште принципе, циљеве и исходе образовања и васпитања, као и опште и посебне 

стандарде постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност; 

 Разуме социјалну релевантност садржаја предмета; 

 Поседује дидактичко-методичка знања неопходна за предмет који предаје; 

 Познаје технологије које прате научну дисциплину и предмет који предаје; 

 Познаје страни језик у функцији предмета који предаје. 
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Планирање 
  Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и програм и 

индивидуалне разлике ученика, водећи рачуна о садржајној и временској усклађености; 

  Планира и програмира рад, водећи рачуна да садржај учини доступним ученицима (пријемчив, 

разумљив, интересантан); 

  Планира примену различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава 

ради ефикасности и ефективности наставног процеса; 

  Планира и програмира садржаје наставе водећи рачуна о корелацији, како хоризонталној, тако 

и вертикалној; 

  Планира информисање о новим трендовима и примену одговарајућих и доступних технологија 

у образовању; 

  Планира проверу остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења наставног 

предмета. 

Реализација 
  Остварује функционалне, образовнe и васпитне циљеве у складу са општим принципима, 

циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом предмета који предаје, 

прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и могућностима ученика; 

  Систематски уводи ученике у научну дисциплину; 

  Повезује наставне садржаје са претходним знањима и искуствима ученика и њиховим 

садашњим и будућим потребама, са примерима из cвакодневног живота, са садржајима из 

других области, са актуелним достигнућима/научним новинама; 

  Повезује и организује наставне садржаје једног или више предмета у тематске целине; 

  Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима 

постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним 

могућностима и потребама ученика; 

  Примењује одговарајуће и доступне технологије у образовању. Вредновање/евалуација 

  Континуирано прати и вреднује остварену хоризонталну и вертикалну повезаност садржаја; 

  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи различите начине вредновања 

у складу са специфичностима предмета који предаје; 

  Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје; 

  Планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних 

стандарда постигнућа. 

Усавршавање 
  Континуирано се стручно усавршава у области научне дисциплине којој предмет припада, 

методике наставе и образовне технологије; 

  Унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у којима се 

усавршавао; 

  Планира стручно усавршавање на основу резултата самовредновања и спољашњег вредновања 

рада и потреба школе у којој ради. 

 

К-2 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

Знања 
  Поседује знања о когнитивном развоју ученика (когнитивним ступњевима и зони наредног 

развоја); 

  Поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења; 

  Поседује знања о природи мишљења и формирању научних појмова. 

Планирање 
  Планира активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, индивидуалних 

карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, садржаја и карактеристика 

контекста у којем ради; 

  Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика; 

  Планира подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења; • Планира различите 

начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика. 

Реализација 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

  Примењује различите облике рада и активности у складу са знањима и искуствима којима 

ученици располажу, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика, постављеним 

циљевима, исходима, садржајима и карактеристикама контекста у којем ради; 

  Подстиче и подржава различите стилове учења ученика и помаже развој стратегије учења; 

  Континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина (идентификовање 

проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика мишљења (критичко, аналитичко и 

дивергентно); 

  Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и 

коментаришу у вези са предметом учења; 

  Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања; 

  Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и 

подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о 

њиховом раду. 

Вредновање/евалуација 
  Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике 

евалуирања; 

  Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа; 

  Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, 

примењујући утврђене критеријуме оцењивања; 

  Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на 

напредовање ученика; 

  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења; 

  Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу.  

Усавршавање 
  Континуирано унапређује сопствену педагошку праксу на основу анализе ученичких 

постигнућа; 

  Унапређује свој рад, користећи знања стечена усавршавањем у области когнитивне, педагошке 

психологије и савремене дидактике и методика. 

 

К-3 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

Знања 
  Зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу ученицима; 

  Познаје и разуме психички, емоционални и социјални развој ученика; 

  Поседују знања о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група; 

  Познаје различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика; 

  Уме да препозна, мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање 

индивидуалности. 

Планирање 
  Планира различите активности којима ангажује све ученике, уважавајући њихове 

индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју; 

  Планира и усклађује свој рад са психофизичким и развојним карактеристикама ученика, 

прихватајући ученика као личност у развоју; 

  Планира начине и поступке подстицања самопоуздања и самопоштовања код ученика: 

 Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на поштовању 

различитости и уважавању потреба; 

  Планира различите активности којима подстиче креативност и иницијативу ученика. 

Реализација 

  Ангажује ученике у различитим активностима, уважавајући њихове индивидуалне разлике и 

законитости психичког развоја; 

  Примењује конструктивне поступке при решавању развојних проблема, као и у ситуацијама 

кризе и конфликата; 

  Обезбеђује могућности и окружење за активности, интересовања и потребе ученика 

уважавајући њихове ставове и мишљења; 

  Подстиче самопоуздање, самопоштовање и подиже ниво аспирација свих ученика; • Користи 

различите поступке за мотивисање ученика. 

Вредновање/евалуација 
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  Користи различите стратегије праћења развоја различитих апеката личности ученика (сарадња 

са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех); 

  Евалуира сопствени рад анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, активност ученика 

на часу, њихову самосталност и истрајност у раду. 

Усавршавање 
  Планира стручно усавршавање на основу анализе квалитета односа у одељењу, мотивације 

ученика за учење и карактеристика личности ученика; 

  Проширује своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и мотивације; 

  Активно ради на побољшању свог односа са ученицима; • Развија педагошке вештине за 

руковођење одељењем. 

 

К-4 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

Знања 
  Разуме важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима у образовно-

васпитном раду; 

  Поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати образовно-васпитни рад 

(школским, породичним, у локалној и широј заједници); 

  Познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима; 

  Поседује знања о техникама успешне комуникације. 

Планирање 
  Планира систематску сарадњу са родитељима/старатељима и другим партнерима у образовно-

васпитном раду на основу анализе мреже могућих партнера и доступне ресурсе; • Планира 

различите облике мотивисања за сарадњу; 

  Осмишљава ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену комуникацијских 

вештина. Партнери у образовно васпитном раду су: ученици, родитељи/старатељи, колеге, 

локална и шира заједница од значаја за образовно васпитни рад 

Реализација 
  Сарађује са партнерима, подстиче размену мишљења и гради атмосферу међусобног поверења 

у заједничком раду у интересу ученика; 

  Активно и конструктивно учествује у животу школе; 

  Информише и консултује родитеље/старатеље и охрабрује их да буду активно укључени у рад 

школе; 

  Разматра и уважава иницијативе партнера које се односе на унапређивање рада школе; 

  Кроз сарадњу подстиче развој социјалних компетенција; • Активно учествује у раду тимова. 

Вредновање/евалуација 
  Анализира и процењује сопствене капацитете за сарадњу; 

  Вреднује сарадњу са партнерима на основу анализе постигнутих ефеката; 

  Континуирано извештава партнере о постигнутим ефектима сарадње. 

Усавршавање 
  Планира стручно усавршавање на основу анализе успешности сарадње са свим партнерима; 

  Усавршава се у области сарадње и комуникацијских вештина; 

  Обучава се за тимски рад; 

  Активно ради на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно- васпитном раду. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 

1. превенција насиља, злостављање и занемаривање 

2. превенција дискриминације 

3. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група, као и 

индивидуални образовни план 

4. комуникацијске вештине 

5. учење да се учи и развијање мотивације за учење 

6. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода 

наставе и управљања одељењем 

7. сарадња са родитељима, ученицима, ученичким парламентима 

             информационо-комуникацине технологије 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

СПИСАК ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА  

ПО МЕСЕЦИМА У ОДЕЉЕЊУ _____ 

сеп. окт. нов. дец. јан. феб. март април мај јун 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
          

МАТЕМАТИКА 
          

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
          

________________ ЈЕЗИК 
          

ИСТОРИЈА 
          

ГЕОГРАФИЈА 
          

~РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ПО РАЗРЕДИМА И ПЕРИОДИМА~ 

 ~класификациони период~ 

~разред~ I II III IV 

V     

VI     

VII     

VIII     

гимназија     

* У празна одговарајућа поља биће уписивани редни број наставне недеље. 

 
Број ученика по одељењима и класификационим периодима 

одличних (5) врло добрих (4) добрих (3) довољних (2) недовољних (1) 

Рз. 
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ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ЗА V разред  
 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

УКУПНО за ОБРАДУ 
за ОСТАЛЕ 

ТИПОВЕ Ред. 

бр. 
НАЗИВ  ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 Уводни час 1  1 ----- 

1.  
Увод у 

историју 
5 3 2 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2. ИС.1.1.3. ИС.1.1.4. 

ИС.1.1.5. ИС.1.1.8. ИС.1.2.1. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.4. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС. 3.1.1. ИС.3.1.2.  

ИС.3.2.1. 

2.  Праисторија  2 1 1 
ИС.1.1.2. ИС.1.1.3. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.2.3. ИС.1.2.4. ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.6. ИС.2.2.2. 

ИС. 3.1.2. ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

3.  Стари век 27 15 12    

 
Стари 

исток 
5 3 2 

ИС.1.1.2. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. ИС.1.2.3. ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС. 3.1.2. ИС.3.1.3.  

ИС.3.1.5. 

 
Стара 

Грчка 
12 6 6 

ИС.1.1.2. ИС 1.1.4. ИС 1.1.5. ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. ИС.1.2.4. ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6.  

ИС 3.2.2. ИС.3.2.7. 

 Стари Рим 10 6 4 
ИС.1.1.2. ИС 1.1.5. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9.ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6.  

ИС 3.2.2.  

 

Годишња 

системати-

зација 

градива 

1  1 
ИС.1.1.2. ИС 1.1.5. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9.ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6.  

ИС 3.2.2.  

УКУПНО 36 19 17    
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ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ЗА VI разред 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

УК. О 
за ОСТАЛЕ 

ТИПОВЕ 
Ред. 

бр. НАЗИВ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

1.  Уводни час 1  1    

2.  Увод 4 2 2 
ИС.1.1.1. ИС.1.1.4. ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.9. ИС.1.2.1. ИС. 1.2.2. 

ИС.1.2.3. ИС. 1.2.4. 

ИС.2.1.2. ИС.2.1.3.  

ИС. 2.1.6. ИС.2.2.1.  

ИС. 2.2.2. ИС.2.2.3. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.6.  

ИС. 3.2.1. ИС.3.2.2. 

ИС. 3.2.3. 

3.  
Европа и Средоземље у 

раном средњем веку 
14 7 7 

ИС.1.1.4. ИС. 1.1.5. ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.2. ИС.1.2.3. 

ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2.  

ИС 2.1.4. ИС. 2.1.6. 

ИС.2.2.1.  

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3.  

ИС. 3.1.5.  

4.  

Срби и њихово 

окружење у раном 

средњем веку 
13 6 7 

ИС.1.1.4. ИС. 1.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. ИС. 1.1.10.  

ИС. 1.2.1. ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.2. ИС 2.1.4. 

ИС.2.1.5. ИС. 2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.3. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. 

ИС.3.2.4.  

5.  
Европа у позном 

средњем веку 
11 6 5 

ИС.1.1.4. ИС. 1.1.5. ИС.1.1.6. 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. ИС.1.2.3. ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС 2.1.4.  

ИС. 2.1.6. ИС.2.2.1.  

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

 ИС. 3.1.5.  

6.  

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 
19 10 9 

ИС.1.1.4. ИС. 1.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. ИС. 1.1.10.  

ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2.  

ИС 2.1.3. ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. ИС.2.2.4. 

ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. ИС.3.2.4.  

7.  

Српске земље и њихово 

окружење у доба 

Османлијских освајања 
9 5 4 

ИС.1.1.4. ИС. 1.1.5. ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.9. ИС. 1.1.10.  

ИС. 1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2.  

ИС 2.1.3. ИС.2.1.4. 

ИС.2.1.5. ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.3. ИС.2.2.4. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. ИС.3.2.4.  

Годишња систематизација 

градива 
1  1  

УКУПНО 72 36 36  



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ЗА VII разред 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМИ 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

УК. О 
за ОСТАЛЕ 

ТИПОВЕ 
Ред. 

бр. НАЗИВ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 Уводни час 1  1    

1.  

Успон Европе (Европа 

од краја XV до краја 

XVIII века)  

12 6 6 

ИС.1.1.1. ИС.1.1.2. 

ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.5. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

2.  

Српски народ под 

страном влашћу од XVI 

до XVIII века  

15 9 6 

ИС.1.1.6. ИС.1.1.7. 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. ИС.1.2.4. 

ИС.1.2.5. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

3.  

Доба револуција 

(Европа и свет од краја 

XVIII века до 

седамдесетих година 

XIX века)  

17 10 7 

ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.3.  

ИС.1.2.4. ИС.1.2.7. 

ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.5. ИС.3.2.6. 

ИС.3.2.7. 

4.  

Нововековне српске 

државе Србија и Црна 

Гора  

19 10 9 
ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.3. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. ИС.3.2.2. 

5.  

Српски народ под 

страном влашћу од краја 

XVIII века до 

седамдесетих година 

XIX века  

6 4 2 
ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.3. 

ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.1.5. 

ИС.3.1.6. 

Годишња систематизација 

градива 
2  2 

ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. 

ИС.1.1.10. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.5. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

УКУПНО 72 39 33  

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН ЗА VIII разред 
 

НАСТАВНА ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА ПО 

ТЕМИ ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

УК. О 
за 

ОСТАЛЕ 

ТИПОВЕ 
РБ НАЗИВ ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 Уводни час 1  1    

1.  
Свет у другој половини XIX и 

почетком XX века 
5 3 2 

ИС.1.1.2. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.4. ИС.1.2.5. ИС.1.2.8. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.5. ИС.2.1.6. ИС.2.2.2. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

2.  

Србија, Црна Гора и Срби у 

Хабзбуршком и Османском царству 

од Берлинског конгреса до Првог 

светског рата 

11 6 5 
ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. 

ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

3.  
Први светски рат и револуције 

у Русији и Европи 
6 3 3 

ИС. 1.1.4. ИС.1.1.6. ИС.1.1.8. 

ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. ИС.1.2.1. 

ИС.1.2.2. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.6. ИС.2.2.2. 

ИС.2.2.4. ИС.2.2.5. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.1.5. ИС.3.1.6. 

ИС.3.2.3. 

4.  
Србија и Црна Гора у Првом 

светском рату 
7 3 4 ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. 

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. ИС.3.2.6. 

5.  
Свет између Првог и Другог 

светског рата 
7 4 3 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.2. ИС.1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.1.6. 

ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.6. ИС.3.2.7. 

6.  Југословенска краљевина 6 3 3 
ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.2.4. ИС.3.2.6. 

7.  
Други светски рат - Тотални 

рат 
7 4 3 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.4.  
ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. ИС.3.1.3. 

ИС.3.1.4. ИС.3.2.6. 

8.  
Југославија у Другом светском 

рату 
7 4 3 

ИС.1.1.8. ИС.1.1.9. ИС.1.2.2. 

ИС.1.2.4.  

ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1.  

ИС 2.2.4. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.1.5. ИС.3.2.3. ИС.3.2.4. 

ИС.3.2.6. 

9.  Свет после II светског рата 5 3 2 
ИС.1.1.4. ИС.1.1.8. ИС.1.1.10. 

ИС.1.2.1. ИС.1.2.7.  
ИС.2.1.1. ИС.2.1.2 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.2. 

ИС.3.2.6. 

10.  Југославија после II светског рата 5 3 2 ИС.1.1.7. ИС.1.1.9. ИС.1.2.4. 
ИС.2.1.1. ИС.2.1.2. ИС.2.1.3. 

ИС.2.1.4. ИС.2.1.5. ИС.2.2.1.  

ИС 2.2.4. ИС 2.2.5. 

ИС.3.1.1. ИС.3.1.3. ИС.3.1.4. 

ИС.3.2.4. ИС.3.2.6. ИС 3.2.7. 

11.  Годишња систематизација градива 1  1    

 УКУПНО 68 36 32    

 



 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА V разред  
 

 

 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

1.   
Упознавање ученика са новим предметом-историјом; 

иницијално тестирање ученика 
 

2.  I Историја, наука и прошлости обрада 

3.  I Историја, наука и прошлости утврђивање  

4.  I Прошлост обрада 

5.  I Време обрада 

6.  I Прошлост и време утврђивање  

7.  II Основне одлике праисторије обрада 

8.  II Основне одлике праисторије утврђивање 

9.  III Основна обележја Старог истока обрада 

10.  III Основна обележја Старог истока утврђивање 

11.  III Култура народа Старог истока обрада 

12.  III Веровања и свакодневни живот на Старом истоку обрада 

13.  III Стари исток систематизација 

14.  III Најстарији период грчке историје обрада 

15.  III Најстарији период грчке историје утврђивање 

16.  III Грчки полиси- Спарта и Атина обрада 

17.  III Грчки полиси- Спарта и Атина утврђивање 

18.  III Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат обрада 

19.  III Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат утврђивање 

20.  III Грчка култура ( религија и митологија) обрада  

21.  III Грчка култура ( уметност, наука) обрада  

22.  III Грчка култура утврђивање 

23.  III Хеленистичко доба и његова култура обрада 

24.  III Хеленистичко доба и његова култура утврђивање 

25.  III Стара Грчка систематизација 

26.  III Постанак Рима обрада 

27.  III Рим- светска сила старог века oбрада  

28.  III Постанак Рима; Рим- светска сила старог века утврђивање 

29.  III Рим у доба царства обрада 

30.  III Рим у доба царства утврђивање 

31.  III Римска култура обрада 

32.  III Хришћанство обрада 

33.  III Римска култура; Хришћанство утврђивање 

34.  III Пад Западног римског царства обрада 

35.  III Стари Рим систематиација 

36.   Годишња систематизација градива систематиација 

 
 
 
 
 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА VI разред 
Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

1.  I Уводни час; иницијално тестирање ученика   

2.  I Основне одлике раног средњег века обрада 

3.  I Основне одлике раног средњег века утврђивање 

4.  I Основни историјски извори за историју средњег века  обрада 

5.  I Основни историјски извори за историју средњег века утврђивање 

6.  II Велика сеоба народа обрада 

7.  II Велика сеоба народа утврђивање 

8.  II Франачка држава обрада 

9.  II Франачка држава утврђивање 

10.  II Хришћанска црква у раном средњем веку обрада 

11.  II Хришћанска црква у раном средњем веку утврђивање 

12.  II Византија до XII века обрада 

13.  II Византија до XII века (привреда и друштво) обрада 

14.  II Византија до XII века утврђивање 

15.  II Исламски свет у средњем веку обрада 

16.  II Исламски свет у средњем веку утврђивање 

17.  II Настанак феудалног друштва обрада 

18.  II Настанак феудалног друштва утврђивање 

19.  II Европа и Средоземље у раном средњем веку систематизација 

20.  III 
Словени – земље и народи (прапостојбина Словена – живот 

и обичаји) 
обрада 

21.  III 
Словени – земље и народи (прапостојбина Словена – живот 

и обичаји) 
утврђивање 

22.  III Насељавање Словена на балканско полуострво обрада 

23.  III Насељавање Словена на балканско полуострво утврђивање 

24.  III 
Јужни Словени према староседеоцима и суседима (Прве 

словенске кнежевине и мисија Ћирила и Методија) 
обрада 

25.  III 
Јужни Словени према староседеоцима и суседима (Прве 

словенске кнежевине и мисија Ћирила и Методија) 
утврђивање 

26.  III 
Јужни Словени према староседеоцима и суседима (Срби и 

Јужни Словени од VII до IX века) 
обрада 

27.  III 
Јужни Словени према староседеоцима и суседима (Срби и 

Јужни Словени од VII до IX века) 
утврђивање 

28.  III Срби од VII до XII века обрада 

29.  III Срби од VII до XII века утврђивање 

30.  III 
Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана 

култура 
обрада 

31.  III 
Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана 

култура 
утврђивање 

32.  III Срби и њихово окружење у раном средњем веку систематизација 

33.  IV 
Развој и структура феудалних држава (Енглеска и 

Француска) 
обрада 

34.  IV Развој и структура феудалних држава (Немачка и Русија) обрада 

35.  IV Развој и структура феудалних држава утврђивање 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

36.  IV Крсташки ратови обрада 

37.  IV Крсташки ратови утврђивање 

38.  IV Постанак и развој средњовековних градова обрада 

39.  IV Постанак и развој средњовековних градова утврђивање 

40.  IV Свакодневни живот у средњем веку обрада 

41.  IV Опште одлике средњовековне културе обрада 

42.  IV Опште одлике средњовековне културе утврђивање 

43.  IV Европа у позном средњем веку систематизација 

44.  V Србија у XII и почетком XIII века обрада 

45.  V Србија у XII и почетком XIII века утврђивање 

46.  V 
Краљевина Србија (међународно признање Србије; 

аутокефалност Цркве) 
обрада 

47.  V 
Краљевина Србија (међународно признање Србије; 

аутокефалност Цркве) 
утврђивање 

48.  V 
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и 

Византија Палеолога 
обрада 

49.  V 
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и 

Византија Палеолога (односи са Дубровачком републиком) 
обрада 

50.  V 
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и 

Византија Палеолога 
утврђивање 

51.  V Српско царство обрада 

52.  V Српско царство утврђивање 

53.  V Крај Српског царства обрада 

54.  V Крај Српског царства утврђивање 

55.  V Друштво у држави Немањића обрада 

56.  V Привредни развитак Србије обрада 

57.  V Друштво у држави Немањића; Привредни развитак Србије утврђивање 

58.  V Постанак и развој средњовековне босанске државе обрада 

59.  V Постанак и развој средњовековне босанске државе утврђивање 

60.  V Средњевековна култура Срба обрада 

61.  V Средњевековна култура Срба утврђивање 

62.  V Срби и њихово окружење у позном средњем веку систематизација 

63.  VI Турци Османлије и њихова освајања на Балкану обрада 

64.  VI Турци Османлије и њихова освајања на Балкану утврђивање 

65.  VI Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија обрада 

66.  VI Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија утврђивање 

67.  VI Држава српских деспота и околне земље обрада 

68.  VI Држава српских деспота и околне земље  утврђивање 

69.  VI 
Држава српских деспота и околне земље (Црна Гора и 

Босанска држава) 
обрада 

70.  VI 
Држава српских деспота и околне земље (Сеобе Срба у 

Јужну Угарску) 
обрада 

71.  VI 
Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских 

освајања 
систематизација 

72.   Годишња систематизација градива систематизација 

 
 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА VII разред 
 
 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

1.   Уводни час (иницијално тестирање ученика)  

2.  I Основне одлике новог века  обрада  

3.  I Градови у новом веку  обрада  

4.  I Основне одлике новог века; Градови у новом веку  утврђивање  

5.  I Велика географска открића  обрада  

6.  I Велика географска открића  утврђивање  

7.  I Хуманизам и ренесанса  обрада  

8.  I Хуманизам и ренесанса  утврђивање  

9.  I Реформација и противреформација  обрада  

10.  I Реформација и противреформација  утврђивање  

11.  I Апсолутистичке монархије  обрада  

12.  I Апсолутистичке монархије  утврђивање  

13.  I Успон Европе  систематизација  

14.  II Турска освајања и уређење државе од XVI до XVIII века  обрада  

15.  II Турско друштво, култура и наука од XVI до XVIII века  обрада  

16.  II Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века  утврђивање  

17.  II 
Положај Срба у Турском царству (исламизација и 

свакодневни живот)  

обрада  

18.  II Хајдуци и ускоци  обрада  

19.  II 
Положај Срба у Турском царству (исламизација, свакодневни 

живот, хајдуци и ускоци)  

утврђивање  

20.  II Пећка патријаршија  обрада  

21.  II Пећка патријаршија  утврђивање  

22.  II 
Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против 

Турског царства  

обрада  

23.  II Сеобе Срба  обрада  

24.  II 
Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против 

Турског царства; Сеобе Срба  

утврђивање  

25.  II Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу  обрада  

26.  II Почеци грађанске класе код Срба  обрада  

27.  II 
Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу; Почеци 

грађанске класе код Срба  

утврђивање  

28.  II Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века  систематизација  

29.  III Индустријска револуција  обрада  

30.  III Политичке револуције  обрада  

31.  III Индустријска и политичке револуције  утврђивање  

32.  III Француска револуција (Доба просвећености)  обрада  

33.  III Француска револуција 1789-1799. године обрада  

34.  III Француска револуција  утврђивање  

35.  III Наполеоново доба  обрада  

36.  III Наполеоново доба (ратови)  обрада  



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

37.  III Наполеоново доба  утврђивање  

38.  III Револуције 1848/49. године  обрада  

39.  III Револуције 1848/49. године  утврђивање  

40.  III Уједињење Италије и Уједињење Немачке обрада  

41.  III Уједињење Италије и Немачке  утврђивање  

42.  III Грађански рат у САД  обрада  

43.  III Источно питање, велике силе и балкански народи  обрада  

44.  III Источно питање, велике силе и балкански народи  утврђивање  

45.  III 
Доба револуција (Европа и свет од краја XVIII века до 

седамдесетих година XIX века)  

систематизација  

46.  IV Опште одлике Српске револуције 1804–1835.  обрада  

47.  IV Опште одлике Српске револуције 1804–1835.  утврђивање  

48.  IV Први српски устанак (1804–1807)  обрада  

49.  IV Први српски устанак (1804–1807) утврђивање 

50.  IV Први српски устанак (1807–1813)  обрада  

51.  IV Први српски устанак (1807–1813)  утврђивање  

52.  IV Други српски устанак  обрада  

53.  IV Други српски устанак  утврђивање  

54.  IV Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића  обрада  

55.  IV Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића  утврђивање  

56.  IV Уставобранитељски режим 1842–1858  обрада  

57.  IV Уставобранитељски режим 1842–1858  утврђивање  

58.  IV Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића  обрада  

59.  IV Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића  утврђивање  

60.  IV 
Србија на путу ка независности 1868–1878.  

(Друго намесништво)  

обрада  

61.  IV 
Србија на путу ка независности 1868–1878.  

(ослободилачки ратови)  

обрада  

62.  IV Србија на путу ка независности 1868–1878.  утврђивање  

63.  IV Свакодневни живот у Србији у XIX веку  обрада  

64.  IV Нововековна српска држава  систематизација  

65.  V Црна Гора у доба владичанства  обрада  

66.  V Кнежевина Црна Гора  обрада  

67.  V Црна Гора до Берлинског конгреса 1878. године  утврђивање  

68.  V 
Срби под хабзбуршком влашћу од краја XVIII до 

седамдесетих година XIX века  

обрада  

69.  V 
Положај Срба у Турској од краја XVIII до седамдесетих 

година XIX века  

обрада  

70.  V 
Српски народ под страном влашћу од краја XVIII до 

седамдесетих година XIX века  

утврђивање  

71.   Годишња систематизација градива  систематизација  

72.   Годишња систематизација градива  систематизација  

 
 
 
 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА VIII разред 
 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

1.   Уводни час (иницијално тестирање ученика)  

2.  I 
Промене у привреди, друштву и култури у другој половини 

XIX и почетком XX века 
обрада 

3.  I 
Међународни односи у другој половини XX и почетком XX 

века 
обрада 

4.  I 

Промене у привреди, друштву и култури у другој половини 

XIX и почетком XX века, Међународни односи у другој 

половини XX и почетком XX века 

утврђивање 

5.  I Велике силе и балканске земље обрада 

6.  I Свет у другој половини XIX и почетком XX века систематизација 

7.  II Србија од 1878. до 1903. године обрада 

8.  II Србија од 1878. до 1903. године утврђивање 

9.  II Србија од 1903. до 1912. године обрада 

10.  II Црна Гора од 1878. до 1914. године обрада 

11.  II Србија и Црна Гора до 1912. године утврђивање 

12.  II Срби у Хабзбуршкој монархији обрада 

13.  II Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу обрада 

14.  II Срби у Хабзбуршкој монархији и Османском царству утврђивање 

15.  II Балкански ратови обрада 

16.  II Балкански ратови утврђивање 

17.  II 
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском 

царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата 
систематизација 

18.  III Свет у Великом рату (1914-1916) обрада 

19.  III Свет у Великом рату (1917-1918) обрада 

20.  III Свет у Великом рату  утврђивање 

21.  III Човек у рату - лично и колективно искуство обрада 

22.  III Револуције у Русији и Европи обрада 

23.  III Човек у рату, Револуције у Русији и Европи утврђивање 

24.  IV Србија и Црна Гора у Великом рату (1914. година) обрада 

25.  IV Србија и Црна Гора у Великом рату (1914. година) утврђивање 

26.  IV Србија и Црна Гора у Великом рату (1915-1918. година) обрада 

27.  IV Србија и Црна Гора у Великом рату (1915-1918. година) утврђивање 

28.  IV Искорак ка Југославији обрада 

29.  IV Искорак ка Југославији утврђивање 

30.  IV Србија и Црна Гора у Првом светском рату систематизација 

31.  V Прилике у свету после Великог рата обрада 

32.  V Економске, културне и друштвене прилике обрада 

33.  V 
Прилике у свету после Великог рата; Економске, културне и 

друштвене прилике 
утврђивање 

34.  V Свет између демократије и тоталитаризма обрада 

35.  V Свет између демократије и тоталитаризма утврђивање 

36.  V Свет на путу ка новом рату обрада 

37.  V Свет између Првог и Другог светског рата систематизација 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

Бр. 

часа 

Ред. 

бр. 

теме 

НАСЛОВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА 

38.  VI 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. 

године 
обрада 

39.  VI 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. 

године 
утврђивање 

40.  VI Југославија од 1929. до 1941. године обрада 

41.  VI Југославија од 1929. до 1941. године утврђивање 

42.  VI Југословенски културни простор обрада 

43.  VI Југословенска краљевина систематизација 

44.  VII Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943. обрада 

45.  VII Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943. обрада 

46.  VII Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943. утврђивање 

47.  VII Победа антифашистичке коалиције обрада 

48.  VII Победа антифашистичке коалиције утврђивање 

49.  VII Последице рата обрада 

50.  VII Други светски рат - Тотални рат систематизација 

51.  VIII Априлски рат и последице пораза обрада 

52.  VIII Априлски рат и последице пораза утврђивање 

53.  VIII Отпор, устанак и грађански рат обрада 

54.  VIII Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945. обрада 

55.  VIII 
Отпор, устанак и грађански рат; Југословенско ратиште и 

завршна фаза рата 1943-1945. 
утврђивање 

56.  VIII 
Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке 

коалиције 
обрада 

57.  VIII Југославија у Другом светском рату систематизација 

58.  IX Послератни свет и његове супротности обрада 

59.  IX Послератни свет и његове супротности обрада 

60.  IX Послератни свет и његове супротности утврђивање 

61.  IX Европске интеграције - од идеје до реализације обрада 

62.  IX Свет после Другог светског рата систематизација 

63.  X Нова власт обрада 

64.  X Нова власт утврђивање 

65.  X 
Друштвени, економски, политички и културни развој - главни 

процеси и проблеми 
обрада 

66.  X 
Друштвени, економски, политички и културни развој - главни 

процеси и проблеми 
утврђивање 

67.  X Југославија после Другог светског рата систематизација 

68.   Годишња систематизација градива систематизација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

ГЛОБАЛНИ (ГОДИШЊИ) ПЛАН  

за наставни предмет СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

V разред 
 

Тема Назив наставне теме Бр. часова 

I Увод 3 

II Игре у прошлости 5 

III Свакодневни живот у праисторији и старом веку 28 

   
УКУПНО 36 

 

VI разред 

 

Тема Назив наставне теме Бр. часова 

I Увод 2 

II Грбови и заставе некад и сад 5 

III Свакодневни живот у средњoвекoвној Европи 16 

IV Свакодневни живот у српским земљама средњег века 13 

УКУПНО 36 

 

VII разред 

 

Тема Назив наставне теме Бр. часова 

I Увод 2 

II Новац и банке некад и сад 4 

III Свакодневни живот у новом веку 17 

IV Свакодневни живот Срба од краја XV до краја XIX века 13 

УКУПНО 36 

 

VIII разред 

 

Тема Назив наставне теме Бр. часова 

I Увод 2 

II Фотографија, филм, радио и телевизија некад и сад 4 

III 
Свакодневни живот у Европи и свету од краја XIX до краја XX 

века 
14 

IV Свакодневни живот код Срба од краја XIX до краја XX века 14 

 УКУПНО 34 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН (V разред)  

за СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 
1. Прошлост и време 

2. Појам свакодневног живота 

3. Значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

4. Појам и феномен игре 

5. Дечје игре у садашњости и прошлости 

6. Играчке у прошлости 

7. Традиционалне игре у Србији 

8. Олимпијске игре у античкој Грчки 

9. Свакодневни живот у праисторијским заједницама 

10. Начин исхране, становање и одевања у праисторији 

11. Изуми и веровања 

12. Најзанимљивији археолошки налази и локалитети 

13. Начин исхране и становање у Старом Египту и Месопотамији 

14. Породични односи у Старом Египту и Месопотамији 

15. Образовање  у Старом Египту и Месопотамији 

16. Обавезе становништва 

17. Друштвени живот  у Старом Египту и Месопотамији 

18. Употребни предмети  у Старом Египту и Месопотамији 

19. Путовање и трговина код народа Старог истока 

20. Веровања у Старом Египту и Месопотамији 

21. Најзанимљивији археолошки налази и локалитети 

22. Начин исхране, oдевање, становање и породични односи у Старој Грчкој 

23. Образовање  у Старој Грчкој 

24. Друштвени живот  у Старој Грчкој 

25. Медицина и наука у Старој Грчкој 

26. Веровања старих Грка 

27. Употребни предмети  у Старој Грчкој 

28. Најзанимљивији археолошки налази и локалитети 

29. Начин исхране, oдевање, становање и породични односи у старом Риму 

30. Образовање  у старом Риму 

31. Друштвени живот  у старом Риму 

32. Римска војска 

33. Путовање и трговина у старом Риму 

34. Веровања и ритуални обреди у Старом Риму 

35. Употребни предмети и накит 

36. Најзанимљивији археолошки налази и локалитети 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН (VI разред)  

за СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 
1.  Појам свакодневног живота 

2.  Значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

3.  Појам грба и заставе као симбола и хералдике као науке о грбовима 

4.  Улога и значај грбова и застава у садашњости 

5.  Улога и значај грбова и застава у прошлости 

6.  Грбови и заставе у прошлости српског народа 

7.  Израда грба 

8.  Начин исхране у средњем веку 

9.  Одевање у средњем веку 

10.  Становање у средњем веку 

11.  Живот у средњовековном граду; Средњовековни замак 

12.  Живот у средњовековном селу 

13.  Властелин на свом имању 

14.  Живот у средњовековном манастиру 

15.  Породични односи у средњем веку 

16.  Образовање у средњем веку 

17.  Војска у средњем веку 

18.  Витешка каријера; Витешки турнири и друге такмичарске игре 

19.  Друштвени живот у средњем веку 

20.  Употребни предмети у средњем веку 

21.  Лечење у средњем веку; Страхови средњовековног становништва 

22.  Путовање и трговина током средњег века 

23.  Свакодневни живот у средњем веку 

24.  Насеља у српским земљама средњег века 

25.  Становање у српским земљама средњег века 

26.  Живот на селу у српским земљама средњег века 

27.  Начин исхране у српским земљама средњег века 

28.  Српска средњовековна породица 

29.  Одевање у српским земљама средњег века 

30.  Лечење и  животни циклус у српским земљама средњег века 

31.  Образовање у српским земљама средњег века 

32.  Друштвени живот у српским земљама средњег века 

33.  Војска у српским земљама средњег века 

34.  Путовање и трговина у српским земљама средњег века 

35.  Свакодневни живот у српским земљама средњег века 

36.  Свакодневни живот током средњег века 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН (VII разред)  

за СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 
1.  Појам свакодневног живота 

2.  Значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

3.  Појмови нумизматика, новац и банка 

4.  Новац и банке у прошлости 

5.  Новац и банке у садашњости 

6.  Новац у Србији некад и сад 

7.  Начин исхране и одевање током новог века 

8.  Породични односи у Европи и свету током новог века 

9.  Породични односи, начин исхране и одевања у Европи и свету током новог века 

10.  Становање у доба ренесансе и барока 

11.  Становање у индустријско доба 

12.  Живот у ренесансном и барокном граду 

13.  Живот у индустријско доба 

14.  Образовање и васпитање током новог века 

15.  Верски живот током новог века 

16.  Класична музика и класично позориште 

17.  Доколица и забавни живот 

18.  Комуникације у индустријско доба 

19.  Однос према другом и различитом током новог века 

20.  Војска у новом веку 

21.  Страхови становништва током новог века 

22.  Лечење током новог века 

23.  Свакодневни живот у новом веку 

24.  Начин исхране код Срба од краја XV до краја XIX века 

25.  Одевање код Срба од краја XV до краја XIX века 

26.  Становање код Срба од краја XV до краја XIX века 

27.  Живот у граду код Срба од краја XV до краја XIX века 

28.  Живот на селу код Срба од краја XV до краја XIX века 

29.  Трговина и занатство у Србији од краја XV до краја XIX века 

30.  Породица код Срба од краја XV до краја XIX века 

31.  Образовање код Срба од краја XV до краја XIX века 

32.  Друштвени живот код Срба од краја XV до краја XIX века 

33.  Лечење код Срба од краја XV до краја XIX века 

34.  Образовање и друштвени живот код Срба од краја XV до краја XIX века 

35.  Војска код Срба од краја XV до краја XIX века 

36.  Свакодневни живот Срба од краја XV до краја XIX века 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН (VIII разред)  

за СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

 
1.  Појам свакодневног живота 

2.  Значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

3.  Феномен фотографије, филма, радија и телевизије 

4.  Фотографија, филм, радио и телевизија у прошлости  

5.  Фотографија, филм, радио и телевизија у садашњости 

6.  Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад  

7.  Начин исхране у савремено доба 

8.  Одевање у савремено доба 

9.  Породични односи у Европи и свету током XX века 

10.  Становање током XX века 

11.  Живот у граду у савремено доба 

12.  Живот на селу у савремено доба 

13.  Образовање и васпитање током XX века у Европи и свету 

14.  Верски живот током XX века у Европи и свету 

15.  Војска у XX веку 

16.  Забава и спорт у XX веку 

17.  Комуникације, путовања и туризам у XX веку 

18.  Односи и стереотипи према другом и различитом 

19.  Свакодневни живот у Европи и свету од краја XIX до краја XX века 

20.  Начин исхране код Срба током XX века 

21.  Одевање код Срба током XX века 

22.  Становање и породица код Срба током XX века 

23.  Живот у граду у Србији током XX века 

24.  Живот на селу у Србији током XX века 

25.  Трговина и занатство у Србији током XX века 

26.  Индустрија у Србији током XX века 

27.  Верски и друштвени живот у Србији током XX века 

28.  Комуникације, путовања, туризам и спорт у Србији током XX века 

29.  Образовање у Србији током XX века 

30.  Војска код Срба током XX века 

31.  Брига о телу и здрављу – лечење у Србији током XX века 

32.  Односи и стереотипи према другом и различитом 

33.  Свакодневни живот код Срба од краја XIX до краја XX века 

34.  Свакодневни живот у прошлости 
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ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНИ РАД (V разред)  

 
Ред.бр. Назив наставне јединице 

1.  Историја као наука на конкретним примерима; Израчунавање времена у прошлости 

2.  Најзначајније одлике Сумера и Акада- Хамураби 

3.  ''Египат је дар Нила''- Херодот 

4.  Најстарија историја Хелена- Тројански рат 

5.  Спарта и Атина као најзначајнији полиси у Хелади 

6.  Борба Грка за очување независности у рату против Персије 

7.  Међусобни сукоб Грка за превласт над Грчком- Пелопонески рат 

8.  Успон Македоније и победа над Персијом) Александар Велики) 

9.  Карактер Александрове државе 

10.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

11.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

12.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

13.  Најстарија историја Рима; Пунски ратови- Ханибал 

14.  Гај Јулије Цезар и ширење римске државе 

15.  Римско царство 

16.  Позно Римско царство 

17.  Пропаст античког света 

18.  Античка култура- упоредни преглед римске и грчке културе 
 

 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНИ РАД (VI разред) 

 
 

Ред.бр. Назив наставне јединице 

1.  Византија као прва хришћанска држава 

2.  Свакодневни живот у Византијском царству; церемонијал 

3.  Словени у прапостојбини и коначно расељавање 

4.  Франачки цар Карло Велики и сукоб са Византијом око ингеренција 

5.  Позни средњи век и његово друштво 

6.  Крсташки ратови 

7.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

8.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

9.  Аутокефалност српске цркве 1219. 

10.  Свети Сава- први српски архиепископ 

11.  Стефан Немања, Стефан Првовенчани и наследници Стефана Првовенчаног- успон 

српске државе до 1282. године 

12.  Краљ Милутин,  Стефан Дечански и Стефан Душан- први српски цар 

13.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

14.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

15.  Живот на српском двору; византинизација 

16.  Пропаст Немањићке Србије 

17.  Српска држава у периоду 1371. и Косовске битке 1389. год. 

18.  Косовска битка у традицији и историји 

19.  Српска деспотовина и губитак независности српске државе 

20.  Знамените жене средњевековне Србије 
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ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНИ РАД (VII разред)  
 

Ред.бр. Назив наставне јединице 

1.  Оснивање прве школе у Азањи 1851. године 

2.  Нова откривања света у новом веку 

3.  Хуманизам, ренесанса и реформација унутар РКЦ 

4.  Турско царство после Мохачке битке 1526. г.- карактер, друштво 

5.  Пећка патријаршија (значај обнове 1556. године) 

6.  Сеобе Срба у Аустрију - Привилегије цара Леополда и стварање Војне крајине 

7.  Револуције у Европи и свету  

8.  Француска грађанска револуција 

9.  Наполеон Бонапарта и Европа у периоду 1794-1815. 

10.  Најзначајније личности Првог српског устанка 

11.  Доња Јасеница у устанку 

12.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

13.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

14.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

15.  Карловачка митрополија- СПЦ у Хабзбуршкој монархији 

16.  Други српски устанак: ток, карактер и значај 

17.  Кнез Милош Обреновић и добијање аутономије 

18.  Уставобранитељски режим и кнез Александар Карађорђевић 

19.  Друга влада Милоша и Михаила 

20.  Знамените Српкиње новог века  

21.  Берлински конгрес и добијање независности 

22.  Устави у Србији 1835-1888. 

 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ДОДАТНИ РАД (VIII разред) 

 
Ред.бр. Назив наставне јединице 

1.  Значај Берлинског конгреса за Србију- независност и краљевина 

2.  Краљ Милан и краљ Александар Обреновић 

3.  Мајски преврат и долазак Петра Карађорђевића на српски престо 

4.  Балкански ратови- узроци, ток последице 

5.  Србија и Први светски рат: најзначајније битке и егзодус 

6.  Србија под окупацијом; војска у Грчкој и пробој Солунског фронта. 

7.  Стварање нове државе на Балкану- Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

8.  Краљ Александар Карађорђевић 

9.  Фашизам и нацизам у Европи 

10.  Краљевина Југославија после Марсејског атентата 1934. г. 

11.  Узроци и повод Другог светског рата (ток и последице у Европи и свету) 

12.  Крај Другог светског рата 

13.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

14.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

15.  Мартовски пуч и демонстрације 1941. године. 

16.  Утврђивање градива из текуће школске године као припрема за такмичење 

17.  Југославија у Другом светском рату: карактер, ток и битке 

18.  Покрети отпора у Југославији: Равногорски и Партизански- сличности и разлике 

19.  Најзначајније личности у Другом светском рату у Југославији: генерал Михаиловић и 

маршал Тито 

20.  Последице Другог светског рата у Југославији и свету 



 

 

СЕКЦИЈА „Млади историчари“ шк. 2015/16. год. 

Прво полугодиште 

Тема: Русија (Руска држава) и односи са Србијом 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ  ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ 
V- VIII  разред  IX X XI XII I II III IV V VI 

Договор о раду; представљање теме и подела задужења            

Приказ развоја историјата Руске државе           

Историјат српско-руских односа кроз историју           

Израда блога секције и постављање првих текстова            

Ажурирање блога секције           

Гледање документарних филмова о знаменитим особама из историје Руске 

државе и разговор о одгледаном садржају 
          

Израда електронског албума Српско-руских односа у историји           

Израда хронолошких таблица и паноа           

Приказ Power-point презентација ученика           

Разговор о раду секције током Првог полугодишта           
 

ПОСЕБНА ЗАПАЖАЊА  



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

Друго полугодиште 

Тема: Азања у светским ратовима 
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ  ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ 

V- VIII  разред  IX X XI XII I II III IV V VI 

Договор о раду; представљање теме и подела задужења            

Приказ учешћа Азањаца у Првом и Другом светском рату           

Израда подблога секције и постављање првих текстова            

Ажурирање блога секције           

Гледање документарних филмова о теми           

Израда електронског албума (Азањци у Светским ратовима)           

Израда паноа или историјских карата           

Приказ Power-point презентација ученика           

Разговор о раду секције током школске године           

 
ПОСЕБНА ЗАПАЖАЊА 



 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА 

 
 Култура Србије 1878-1914. године 

 Балкански ратови 1912-1913 

 Краљ Петар I Карађорђевић 

 Никола Пашић 

 Жене-ратници у Првом светском рату: Милунка Савић и Флора Сандс 

 Надежда Петровић ~ српска сликарка и болничарка~ 

 Први светски рат 

 Војвода Живојин Мишић  

 Војвода Степа Степановић 

 Војвода Радомир Путник 

 Војвода Петар Бојовић 

 Србија 1914. 

 Церска битка 

 Колубарска битка 

 Дринска битка 1914. године 

 Тројна (Макензенова) офанзива на Србију 1915. године  

 Албанска голгота~ трагедија једног народа 

 Српска војска на Крфу и ратна 1916. година 

 Солунски фронт 

 Ратне операције на Солунском фронту (1916-1918) 

 Генерал Живко Павловић 

 Голгота и Васкрс Србије 

 Други светски рат (у свету) 

 Србија у плановима Аустро-Угарске 

 Стварање Краљевине СХС  

 Пад династије Романов 

 Версај и обнова Европе  

 Уставотворна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1920-1921. године 

 Шестојануарска диктатура краља Александра Карађорђевића 

 Немачки „Blitzkrieg“ 1939-1940 

 Опсада Лењинграда у Другом светском рату 

 Стаљинградска битка 

 Операција "Оверлорд" и допринос победи савезника над фашизмом 

 Свeтосавски конгрес Равногорског покрета 1944.- одговор на одлуке 2. заседања АВНОЈ-а 

 9. мај- Дан победе ~крај Другог светског рата у Европи~ 

 Оснивање Федеративне народне републике Југославије 1945. године 

 Бомбардовања Србије и Београда у Другом светском рату 

 Генерал Драгољуб Михаиловић, министар војни 

 Југословенска војска у отаџбини 1941. године 

 Брионски пленум 1966. године 

 Друштво Краљевине СХС-Југославије 1918-1941. године 

 Антифашистичка каоалиција 1941-1945. године 

 Холокауст 1933-1945. године 

 Кримска конференција 4-11. фебруара 1945. године 

 Нирнбершки процес 

 Од Пољске до пада Фрацуске 1939-1940. године 

 Битка за Москву 1941. 

 Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије ( АВНОЈ ) 1942-1945. године 

 Хладни рат и блоковска подела света 1946-1989. године 

 Реализација Споразума Тито-Шубашић 1944-1945. године 

 Култура нове Југославије 1945-1990. године 

 Филм као средство пропаганде 

 Јасеновац – усташки логор смрти 
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ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА 

У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 
Члан 1. Предмет Правилника 

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних 

наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у основном 

образовању и васпитању (у даљем тексту: ученик). 

Термини изражени у овом правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и 

женски род лица на које се односе. 

Члан 2. Сврха и принципи оцењивања ученика 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања 

прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма. 

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, 

подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и 

постигнућа других ученика и развија систем вредности. 

Оцењивањем се обезбеђује поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених 

законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон). 

Принципи оцењивања, у смислу овог правилника, јесу: 

1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима; 

2) релевантност оцењивања; 

3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања; 

4) правичност у оцењивању; 

5) редовност и благовременост у оцењивању; 

6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу; 

7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа   ученика и 

тренутних услова у којима се оцењивање одвија. 

Члан 3. Предмет и врсте оцењивања ученика 

Ученик се оцењује из наставног предмета са и без модула (у даљем тексту: предмет) и владања, у 

складу са Законом, посебним законом и овим правилником. 

Оцена је описна и бројчана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се 

формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте редовно проверавање постигнућа и праћење 

владања ученика у току савладавања школског програма, садржи повратну информацију и препоруке за 

даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој документацији наставника, у складу са 

овим правилником. 

Сумативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте вредновање постигнућа ученика на крају 

програмске целине или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним 

оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-васпитном раду 

(у даљем тексту: дневник), а могу бити унете и у педагошку документацију. 

Члан 4. Оцена ученика 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика и показатељ је квалитета 

и ефикасности рада наставника и школе у остваривању прописаних циљева, исхода и стандарда 

постигнућа. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. 

Описном оценом изражава се: 

1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања 

програма предмета; 

2) ангажовање ученика у настави; 

3) напредовање у односу на претходни период; 

4) препорука за даље напредовање ученика. 
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Бројчаном оценом изражава се: 

1) степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току 

савладавања програма предмета; 

2) ангажовање ученика у настави. 

Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). 

У зависности од предмета, модула и узраста ученика приликом оцењивања из става 3. тачка 1) и става 

4. тачка 1) овог члана, процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и 

вредновање научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; 

уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних 

задатака.  

Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно 

учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију за учење и 

напредовање. 

Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним 

активностима или непримереног понашања у школи. 

Члан 5. 

Оцењивање из предмета (музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање и физичко васпитање 

– изабрани спорт) обавља се полазећи од  ученикових способности, степена спретности и умешности. 

Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир 

индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање 

ученика у наставном процесу. 

Члан 6. 

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен 

начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и 

прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања. 

Члан 7. 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се на основу 

остварености циљева и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана. 

Ученик из става 1. овог члана који стиче образовање и васпитање без прилагођених стандарда 

постигнућа оцењује се на основу његовог ангажовања и степена остварености циљева и прописаних 

стандарда постигнућа, на начин који узима у обзир његове језичке, моторичке и чулне могућности. 

Ученик из става 1. овог члана који стиче образовање и васпитање по прилагођеним стандардима 

постигнућа, оцењује се на основу његовог ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених 

стандарда постигнућа. 

Члан 8. 

Из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета  верска настава и грађанско васпитање 

ученик се оцењује описно на основу остварености циљева, постигнућа и ангажовања.  

Члан 9. Критеријуми бројчаног оцењивања 

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума: 

1) ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности 

самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева 

са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, 

добија оцену одличан (5); 

2) ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, 

самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са 

напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок 

степен ангажовања, добија оцену врло добар (4); 
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3) ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда 

постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 

стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар (3); 

4) ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве 

који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа и 

ангажовање ученика, добија оцену довољан (2); 

5) ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ 

наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену 

недовољан (1). 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не испуњава 

захтеве по прилагођеним стандардима постигнућа ревидира се индивидуални образовни план. 

Члан 10. Начин и поступак оцењивања 

На почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене 

области, предмета, модула или теме, која су од значаја за предмет (у даљем тексту: иницијално 

процењивање). 

Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље 

праћење напредовања ученика. 

Члан 11. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и практичног 

рада, а у складу са програмом предмета. 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и 

представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења 

и др), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима 

групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу 

са програмом предмета. 

Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и 

спортске активности оцењује се на основу примене учениковог знања, самосталности, показаних 

вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената и других помагала у извођењу задатка, као и 

примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом предмета. 

Члан 12. 

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује 

се за свако одељење на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе најкасније 

до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. 

Распоредом из става 1. овог члана може да се планира највише једна провера у дану, а две у наставној 

недељи. 

Распоред из става 1. овог члана и промене распореда утврђује директор на предлог одељењског већа. 

Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати 

према распореду из става 1. овог члана, најкасније пет дана пре провере. 

Члан 13. 

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. 

Усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а 

спроводе се ради утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих програмских 

садржаја. 

Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа.  

Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник у року од осам дана од дана провере, у 

противном писмена провера се поништава. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник. 
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Ако након писмене провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије недовољну 

оцену, писмена провера се поништава за ученика који је добио недовољну оцену. 

 Оцена може бити поништена и ученику који није задовољан оценом. 

 Писмена провера из става 6. овог члана понавља се једанпут и може да буде организована на посебном 

часу.  

Након поништене писмене провере, а пре организовања поновљене, наставник је дужан да одржи 

допунску наставу, односно допунски рад. 

Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене. 

Члан 14. Закључна оцена из предмета 

У првом разреду основног образовања и васпитања закључна оцена из обавезних, обавезних изборних, 

изборних и факултативних предмета јесте описна и утврђује се на крају првог и другог полугодишта на 

основу описних оцена о развоју и напредовању ученика у току савладавања програма предмета. 

У осталим разредима основног образовања и васпитања закључна оцена из предмета је бројчана, осим 

из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета  верска настава и грађанско васпитање. 

Закључна оцена из изборних предмета прописаних Законом, односно предмета  верска настава и 

грађанско васпитање је: истиче се, добар и задовољава. 

Ученика од првог до четвртог разреда оцењује наставник који изводи наставу.  

Ученика од петог до осмог разреда оцењује предметни наставник у току образовно васпитног рада, а 

оцену на крају полугодишта утврђује одељенско веће на предлог предметног наставника.  

Закључна оцена на крају другог полугодишта утврђује се на основу свих описних и бројчаних оцена у 

току образовно-васпитног рада, уз сагледавање развоја, напредовања и ангажовања ученика. 

Ученику који има мање од четири оцене у току полугодишта, не може да се утврди закључна оцена. 

Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова предмета један час, ученику може да се 

утврди закључна оцена ако је оцењен најмање два пута у полугодишту. 

Ученику који редовно похађа наставу, а нема прописани број оцена у полугодишту, наставник је 

обавезан да спроведе оцењивање на посебно организованом часу у току трајања полугодишта уз 

присуство одељењског старешине, педагога или психолога. 

Ако предметни наставник, из било којих разлога, није у могућности да организује час из става 9. овог 

члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену. 

Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује предметним 

наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања 

закључне оцене. 

Када предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу позитивних оцена свих модула у 

оквиру предмета. 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у 

дневник, добијене било којом техником провере знања.  

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Ако одељењско веће не прихвати предлог закључне оцене предметног наставника, оно утврђује нову 

оцену гласањем. 

Утврђена оцена из става 15. овог члана евидентира се у напомени, а у записнику одељењског већа шире 

се образлаже. 

Закључна оцена утврђена на одељењском већу уписује се у дневник у предвиђену рубрику. 

Члан 15. Оцењивање владања ученика 

Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта. 

Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току 

и на крају полугодишта.  
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Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана јесте: примерно, врло добро, добро, 

задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика. 

Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у 

току полугодишта. 

Оцена из владања из става 4. овог члана на крају првог и другог полугодишта јесте бројчана, и то: 

примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и свака од 

наведених оцена утиче на општи успех ученика. 

Владање одраслих не оцењује се. 

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини. 

На оцену из владања не утичу оцене из предмета.  

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због 

понашања за које је изречена васпитна мера. 

Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта 

када ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке 

након указивања на непримерено понашање или кроз појачани васпитни рад, након изречене васпитне, 

односно васпитно-дисциплинске мере. 

Члан 16. Описна оцена из владања 

Оцена из владања ученика у току полугодишта изражава се описом учениковог односа према обавезама 

и правилима понашања, нарочито понашања према другим ученицима, запосленима и имовини. 

Оцена из става 1. овог члана садржи и васпитну препоруку. 

Опис односа према обавезама може да се изрази са: 

1) у потпуности извршава  обавезе у школи; 

2) углавном извршава обавезе у школи;  

3) делимично извршава обавезе у школи;  

4) углавном не извршава обавезе; 

5) не извршава обавезе у школи. 

Опис понашања према другим ученицима,  запосленима и имовини може да се изрази са: 

1) представља пример другима својим односом према ученицима, запосленима и имовини;  

2) има најчешће коректан однос према ученицима, запосленима и имовини; 

3) понекад се непримерено односи према ученицима, запосленима и имовини; 

4) често има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини; 

5) најчешће има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини. 

Закључна оцена из владања 

Члан 17. 

Закључну оцену из владања, на предлог одељенског старешине, утврђује одељенско веће. 

Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду 

и ангажовање ученика у активностима изван наставе, у складу са школским програмом (слободне 

активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и 

занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), 

процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу 

односа према: 

1) школским обавезама; 

2) другим ученицима; 

3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад; 

4) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или 

поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.  

Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, приликом утврђивања закључне 

оцене из владања и њихови ефекати се узимају у обзир. 

Члан 18. Оцењивање на испиту 

Оцена на испиту утврђује се већином гласова укупног броја чланова комисије, у складу са законом. 
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Члан 19. Општи успех ученика 

На крају првог и другог полугодишта првог разреда наставник даје мишљење о раду и напредовању 

ученика. 

Мишљење о раду и напредовању ученика садржи: 

1) опис степена остварености циљева и прописаних стандарда, односно прилагођених стандарда 

постигнућа;  

2) општи опис квалитета постигнућа; 

3) опис ученикових могућности и потреба у подизању нивоа постигнућа у појединим задацима у даљем 

учењу; 

4) запажања о развоју ученика и препорукама за даље напредовање. 

Мишљење о раду и напредовању ученика уноси се у ђачку књижицу. 

Општи успех ученика од другог до петог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, 

односно школске године на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из 

обавезних предмета и обавезних изборних предмета. 

Општи успех ученика од шестог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог полугодишта, 

односно школске године на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из 

обавезних предмета, обавезних изборних предмета и из владања. 

Општи успех не утврђује се ученику из става 4. и 5. овог члана који има недовољну оцену из предмета 

или је неоцењен из предмета. 

 Изузетно, ученику се може утврдити успех довољан (2) ако је оцењен из обавезних предмета и 

обавезних изборних предмета оценом довољан (2), а из владања незадовољавајуће (1). 

Описна оцена из предмета не утиче на општи успех ученика.   

Општи успех се не утврђује ни у случају када је ученик неоцењен из предмета који се оцењује описном 

оценом. 

Родитељ је дужан да својим потписом потврди да је упознат са мишљењем о раду и напредовању 

ученика, односно успехом ученика. 

Члан 20. Обавештавање о оцењивању 

На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, 

начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени. 

Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на 

примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење и 

напредовање, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање. 

Ако родитељ, односно старатељ не долази на родитељске и индивидуалне састанке, одељењски 

старешина је дужан да га благовремено у писменој форми обавести о успеху и оценама, евентуалним 

тешкоћама и изостанцима ученика и последицама изостајања ученика. 

Члан 21. Евиденција о успеху ученика 

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 

напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој 

документацији. 

Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација 

наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од 

значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим 

препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. 

Члан 22. Завршне одредбе 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 74/11). 

Члан 23. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, а примењује се почев од школске 2013/2014. године. 
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~ Додатни текстови~ 

 

Сретење, дан државности Републике Србије  

 
Према члану 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 

43/2001 и 101/2007 - даље: Закон), државни празник Републике Србије јесте Сретење - Дан 

државности Србије, спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски 

устанак и дан када је у Крагујевцу 1835. године издан и заклетвом потврђен први Устав Књажевства 

Србије.  

Сретење - Дан државности Србије, празнује се 15. фебруара. 

На Сретење, донет је први српски устав, један од најлибералнијихи, најмодернијих у Европи тог 

времена.  

Србија данас прославља Дан државности, који се на Сретење слави у знак сећања на 15. фебруар 

1804. године, кад је у малом шумадијском месту Орашцу почела борба за коначно ослобођење од 

петовековног робовања под Турцима.  

Истог датума, на Сретење, али 1835. године, кнез Милош Обреновић прогласио је први српски 

устав, који је сматран за један од најлибералнијих и најмодернијих у Европи тог времена, када 

већина европских земаља није ни знала за устав. Овај датум је узет као почетак стварања модерне 

српске државе и као национални празник се слави од 2001. године.  

 

Први српски устанак је, у својој основи, био побуна против тираније, али је прерастао у револуцију 

с националним, верским и социјалним захтевима – ослобађање народа од турске окупационе власти 

и феудалних обавеза, ослобађање цркве од притисака исламизације и формирање независне државе 

окренуте повратку у круг европских народа.  

 

Први српски устав, познатији као Сретењски, донет је у Крагујевцу 1835. године, а подељен је на 11 

глава и 142 члана члана и  њиме је Србија дефинисана као независна кнежевина, подељена у округе, 

срезове  и општине. 

Сретењски устав је разрадио Државни секретар Димитрије Давидовић (лекар,политичар и новинар - 

у почетку је радио као лични лекар кнеза Милоша) који се посебно истакао у раду на доношењу 

Хатишерифа у Цариграду. 

Овим уставом су кнежева (Милошева) права ограничена и делимично пренета на државни савет. 

Сретењски устав био је, за оно време и тадашње прилике, веома напредан, са наговештајем 

демократске владавине.  

Под притиском Турске, Аустрије и Русије које нису имале устав, и које су биле против сретењског 

устава , кнез Милош  је радо ставио ван снаге Сретењски устав, после непуна два месеца његове 

примене.  

Три године после тога уведен је Турски устав (1838). 

 

Тим највишим правним актом земље, првим у историји Србије, било је све регулисано, од државних 

симбола, преко места и улоге Државног савета до значаја Скупштине и самог кнеза у новом 

устројству земље. 
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Дан примирја у Првом светском рату - 11. новембар 

Овај празник је спомен на све невино страдале током Првог светског (Великог) рата од 1914. 

до 1918. године. 

Дан примирја у Првом светском рату је новоустановљени празник, који је први пут био 

обележен 2102. године као државни празник., након што је Скупштина Србије крајем 2011. године 

усвојила измене Закона о државним и другим празницима. 

Овај празник је почео да се слави као ДАН СЕЋАЊА (Remembrance Day) на све савезничке 

војнике који су дали свој живот у Првом светском рату, а касније и за оне који су пали у Другом 

светском рату. У Америци се зове Veterans Day (Дан Ветерана). 

Примирје, које се помиње у имену празника, означило је завршетак Првог светског рата када 

је Немачка потписала капитулацију у Компијењској шуми надомак Париза. Рат ће и званично бити 

окончан потписивањем Версајског мира 28. јуна 1919. године. 

Краљевина Србија је Први светски рат водила борећи се на страни Антанте против 

Централних сила. Све је почело на Видовдан 1914. године када је Гаврило Принцип убио аустро-

угарског престолонаследника надвојводу Франца Фердинанда (Сарајевски атентат) што је био 

повод да влада Аустро-Угарске објави рат Краљевини Србији. Током рата српска војска остварила 

је величанствене победе на Церу, Дрини и Колубари, али и била принуђена да се са целом нацијом 

нађе у егзодусу и страдању названом Албанска голгота. После рехабилитације на грчком острву 

Крф преостале снаге српске војске пребачене су на Солунски фронт на којем ће водити одлучне 

битке против непријатељских војника. 

Српска војска имала је одлучујућу улогу у пробоју Солунског фронта и у незадрживом 

походу ослобађала делове Србије натеравши на капитулацију: Бугарску и Турску, али и Аустро-

Угарску 4. новембра 1918. године.  

За све време трајања рата и српско цивилно становништво је страдало како од епидемија 

заразних болести тако и од окупаторске власти кроз мучења, убијања и слања у логоре. 

Велику победу у Првом светском рату Србија је несразмерно скупо платила. Током рата 

изгубила је, процењује се, између 1.200.000 и 1.300.000 становника што је чинило готово трећину 

укупног становништва или чак око 60% мушке популације. То је Србију сврстало на непопуларно 

прво место по броју процентуално страдалих њених грађана. Број страдалих у бројкама је 

застрашујућ: страдало је преко 400 000 мобилисаних војника и око 850 000 цивила. 

Ово и јесте посебна прилика да се сетимо свих знаних и незнаних српских војника који су 

своје животе положили на Олтар Отаџбине.  

 

С Л А В А  И М ! ! ! 
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22.04. Дан сећања на жртве холокауста, геноцида  

и других жртава фашизма у Другом светском рату 
 

Национални дан сећања на геноцид над Србима је државни празник и дан сећања 

у Србији и Републици Српској, који се обележава сваке године 22. априла и који је посвећен сећању 

углавном на Србе, али и Рома и Јевреје, истрадале у масовним злочинима током Другог светског 

рата у нацистичкој творевини Независној Држави Хрватској (НДХ) и у окупираној Југославији 

страних фашистичких сила. 

Тај датум је свесно изабран, пошто је, у ноћи између 21. и 22. априла 1945. године, покушан пробој 

две групе од више од 1.000 заточеника из усташког концентрационог логора Јасеновац, тачније из 

Логора Доња Градина и Логора Кожаре, у НДХ, а од којих се спасило само око 100. 

Средином априла 1945. године усташе су почеле да се припремају за напуштање логора, 

укључујући и ликвидацију затвореника. Око 600 од укупно 1.073 још живих логораша напало је 

усташку стражу и кренуло у пробој који је преживело њих 91. Преосталих 473 логораша, који због 

немоћи и болести нису учествовали у пробоју убијено је и спаљено заједно са логорским објектима. 

Истог дана, извршен је пробој логораша Кожаре, радног дела логора у самом месту Јасеновац. Од 

167 логораша 11 је преживело. Партизани су у логор ушли почетком маја 1945. 

Жртве су погинуле већином у концентрационим логорима, кроз масакр, масовна убиства, смакнућа, 

рације и прогоне , поготово од стране Усташа и Нациста, а и његових савезника: босанско-

муслиманска СС Хандсцхар-дивизија, албанска СС Скендербег-дивизија и мађарска СС Принц 

Еуген-дивизија. 

НДХ је у једном надмашила нацисте - била је једина држава која је имала посебне логоре за децу -

 Логор Сисак , Логор Јастребарско и Логор Горња Ријека, кроз које је прошло преко 33.000 , а у 

њима скончало близу 20.000 малишана, углавном Срба. 

Број жртава је увек био предмет политичких расправа и сукоба. Према Меморијалном музеју 

холокауста Сједињене Америчке Државе, побијено је између 1941 и 1945 само у НДХ око 320.000-

340.000 Срба и 30.000 Јевреја. Према израелском Јад Вашему, убијено је 500.000 Срба, протерано 

250.000 и 200.000 покатоличени, а 90.000 Рома и 30.000 Јевреја су убијени. Према америчком 

Институту за истраживања Јасеноваца, од стране усташа убијено је око 600.000 Срба. Други извори 

су извештавали о мало нижим или много већим број жртава. 

Уз бројна догађања у целој земљи , између осталог , оставља се венац на свим споменицима. 

 

Дан победе над фашизмом је дан када је Нацистичка Немачка потписала капитулацију у Другом 

светском рату. Слави се 9. маја, иако је Други светски рат коначно завршен тек неколико месеци 

касније безусловном капитулацијом царског Јапана после трагичне употребе атомске 

бомбе у Хирошими и Нагасакију. 

Наиме 9. маја 1945. године совјетски маршал Жуков ратификовао је испред Савезника споразум о 

немачкој капитулацији, који је дан раније у име Трећег рајха потписао 

немачки фелдмаршал Вилхелм Кајтел. 

Почев од тада, овај дан се свечано обележава у великом броју земаља света. Највећа парада одржава 

се сваке године 9. маја у Москви, са великим мимоходом више родова војске и прелета авијације. 

На тој паради се сваки пут покажу и последња постигнућа руске технологије али и опрема 

из Другог светског рата. 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 
Државни празник Републике Србије и празнује се и обележава радно 21. октобра. Обележава 

се као спомен на 21. октобар 1941. године и крваву јесен 1941. године када су немачке окупационе 

трупе извршиле масовни ратни злочин над цивилима у Крагујевцу и широм Србије. На суђењу 

током Нирнбершког процеса прихваћена је чињеница да је у Крагујевцу стрељано око 7.000 цивила, 

а накнадна истраживања су утврдила имена 2.792 убијених. Према подацима из архиве Спомен-

музеја "21. октобра", стрељано је 40 деце (37 у Крагујевцу и троје у селима) узраста од 11 до 15 

година и 261 младић средњошколског узраста (рођени од 1922. до 1925. године), а били су ученици 

Прве и Друге гимназије, Учитељске, Грађанске, Војно-техничке и Занатлијске школе, али и радници 

и земљорадници и др. 

Овај празник је постао званичан државни празник Србије у децембру 2011. године када 

је Народна скупштина Републике Србије усвојила измене Закона о државним и другим празницима. 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату је први пут званично обележен 21. 

октобра 2012. године у Крагујевцу у Спомен-парку Крагујевачки октобар. 

У 7 ујутру 21. октобра почело је масовно стрељање. За места стрељања одабране су долине 

Сушичког и Ердоглијског потока у Шумарицама. Долине су одабране јер је из њих било тешко 

побећи, али за сваки случај, на падинама потока постављени су митраљези. Ухапшени су извођени у 

групама и стрељани једни за другима. Од 7 ујутру до 14 после подне, Шумарицама је непрестано 

одјекивала рафална паљба, а онда је све утихнуло. Квота од 2300 стрељаних, према процени мајора 

Кенига, била је испуњена.  

Сахрањивање је трајало данима. Обележавање гробова и приступ члановима породица 

стрељаних био је забрањен. О узроцима, разлозима и броју жртава стрељања у Шумарицама постоје 

различите процене, подаци и спорења. Оно око чега спора нема и не може да буде јесу људи. У 

документацији Спомен-музеја "21. октобар" сачуване су 42 поруке стрељаних, исписиване на 

комадима папира, полеђини фотографија или докумената које су ухапшени имали при руци. Ове 

поруке чине да сви идеолошки обрачуни, током којих су жртве често служиле као згодна монета за 

поткусуривање изгледају небитно. Поруке стрељаних подсећају на оно најважније: 21. октобра 

1941. побијени су људи. Из сваке поруке провејавају детаљи из свакодневног живота, од брига и 

проблема до гимназијских љубави. Божидар Милинковић, мајстор, написао је на полеђини 

радничке књижице: "Мила Ружице, опрости ми све на последњем часу. Ево ти 850 динара, твој 

Божа." Радник Лазар Петровић оставио је на полеђини старе дописнице поруку: "Драга Лело, Секо 

и Бато, куцнуо је задњи час, опростите свом тати. Љуби вас све Лазар. Хтедох се сликати с 

тобом Лело, али ти одгоди. Жао ми је." Александар, осамнаестогодишњи гимназијалац пише: 

"Поздравља вас све Аца. Поздравите моју другарицу Даницу." Гимназијалац Павле Ивановић, 

стрељан 20. октобра, писао је оцу, не знајући да је он већ у топовским шупама и да ће бити стрељан 

само дан након њега: "Тата, ја и Миша смо у топовским шупама. Донеси нам ручак, неки џемпер и 

неки ћилим. Донеси нам у теглици пекмез. Паја. Тата иди код директора ако вреди." Једна штура 

порука, на први поглед без икаквог емотивног набоја, вероватно је најпотреснија од свих. 

Књиговођа Јаков Медина кратко је написао: "Лебац сутра немојте послати." У тој краткој 

реченици садржана је сва трагика живота у злом времену: "лебац" као симбол живота, основна 

храна, али и ратне сиротиње оног доба, оне која брине о сваком комадићу хлеба и ништа не баца, 

јер за бацање нема. 

 
 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

24. март- Дан сећања на страдале у НАТО бомбардовцању СР Југославије 
 

НАТО је започео бомбардовање тадашње СР Југославије тј. агресију 24. марта 1999. године, и 

означио је успостављање најопаснијег преседана: регионална организација употребила је оружану 

силу против суверене државе, без одобрења Савета безбедности УН. То је било очигледно кршење 

универзалних принципа међународног права, Повеље Уједињених нација, Финалног акта ОЕБС и 

Париске повеље. Агресија је предузета и кршењем оснивачког акта НАТО из 1949. године, као и 

устава неких земаља чланица те војне организације. 

Током 78 дана ваздушних удара, погинуло је око 3.500 људи, од чега 2000 цивила, док је 

око 12.500 рањено – углавном жена и деце.  

Током агресије је извршено 25.200 борбених летова. У тим нападима учествовало је око 

1.100 борбених авиона. Лансирано је око 1.300 крстарећих ракета и бачено 2.900 бомби. 

Изручено је 36000 касетних бомби и 15 тона муниције са радиоактивним примесама. Бачено је 

укупно 20.000 тона разорног експлозива. 

У бомбардовању је уништено 45 мостова, 28 железничких мостова и 148 стамбених и 

фабричких објеката. Страдало је више од 300 школа, више десетина болница, зграде 

државних органа. 

Укупна материјална штета процењена је од неколико десетина до преко сто милијарди $. 

Тадашњи генерални секретар НАТО Хавијер Солана је после састанка Савета НАТО издао 

наредбу за почетак акције под називом „Милосрдни анђео''. 

Напади су почели 24. марта 1999. године, нешто пре 20 сати. Југословенска Влада је убрзо 

прогласила ратно стање, а те прве ноћи гађано је више од 50 војних и цивилних објеката у 

различитим деловима земље, између осталог у Приштини, Куршумлији, Ужицу, Даниловграду, 

Новом Саду, Панчеву, Подгорици, Краљеву, Крагујевцу... 

Ваздушним нападима на Косову и Метохији, створени су услови да тзв. Ослободилачка војска 

Косова, којој је логистичку и војну подршку пружао НАТО, напада Војске Југославије и цивиле. 

Алијанса је нападе изводила са бродова у Јадранском мору, из четири ваздухопловне базе у 

Италији, а у неким операцијама учествовали су и стратешки бомбардери који су полетали из војних 

база у Западној Европи, Турској, па и из САД. 

Приликом бомбардовања Батајнице, 17. априла, један пројектил је усмртио трогодишњу 

Милицу Ракић, која се налазила у својој кући. У нападу на Сурдулицу, 27. aприла, погинуло је 

20 цивила, од тога 11 деце, а 200 особа је повређено. 3. маја ракетиран је аутобус на путу Пећ-Кула-

Рожај. Погинуло је 20 путника, од којих су већи број била деца, док су 43 особе теже и лакше 

повређене. У бомбардовању моста на Великој Морави у Варварину, 30. маја погинуло је 10 људи, 

међу којима и Сања Миленковић, ученица Математичке гимназије.   

За време бомбардовања посредством међународних преговарача вођене су и дипломатске 

активности у циљу прекида ратних дејстава. Након дугих преговора, представници СРЈ су 

обезбедили међународне гаранције за суверенитет на Косову и Метохији, које су касније преточене 

у Резолуцију 1244 УН. 

Представници ВЈ и НАТО, потписали су у Куманову војно-технички споразум, којим је 

прецизирано повлачење снага Војске Југославије са Космета и улазак међународних војних и 

цивилних снага, под контролом Уједињених нација у Покрајину.  

Никада  није омогућен повратак око 245.000 протераних Срба, Рома, Египћана и др. а они који 

су остали живе у веома тешким условима без елементарних права. 
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ПОГРОМ СРБА НА КиМ после 1999. 

 

Након рата 1999. године Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244, додељен је 

мандат Мисији УН (УНМИК) који је требало да гарантује и штити универзалне вредности и 

неотуђива права свих грађана у Покрајини без обзира на националну или верску припадност. Тако 

је заштита слободе и безбедности људских живота на Косову и Метохији постала обавеза јавне 

међународне власти - Администрације УНМИК и међународних војних снага - КФОР. Та обавеза је, 

нажалост, још јуна 1999. године и касније, до марта 2004. године, драстично нарушена. Преко две 

стотине двадесет хиљада Срба и припадника других неалбанских етничких заједница изгнано је с 

Косова и Метохије, више од 120 хришћанских светиња и споменика културе и неутврђен број 

надгробних споменика, девастирано је и уништено. 

Изостанак адекватне заштите основних људских права српског народа као и заштите српског 

културног наслеђа у складу с мандатом Мисије УН, охрабрио је албанске екстремисте и терористе 

да наставе на још бруталнији начин убијање и протеривање српског народа и затирање свих 

сведочанстава о постојању српског културног идентитета на Косову и Метохији. За само два дана, 

од 17- 19. марта 2004. године, протерано је преко 4.000 Срба, запаљено преко 800 српских домова, 

уништено и оштећено 35 православних храмова и споменика културе, убијено неколико десетина 

недужних људи и рањено више стотина лица укључујући и припаднике међународних власти на 

Косову и Метохији. И у овом случају, као по правилу, овај стравични злочин није примерено 

политички осуђен нити су непосредни налогодавци и извршиоци кривично процесуирани у складу с 

међународним правом. 

За боље разумевање садашњег статуса културног наслеђа као и могућности за заштиту и 

одрживи развој српског културног идентитета на Косову и Метохији, потребно је имати релевантна 

сазнања о природи српско-албанских односа у дужем временском периоду. Ове односе могуће је 

чињенично пратити од времена када су ова два народа дошла у позицију да деле исти животни 

простор. Потребно је нагласити да је реч о простору који данас називамо Косово и Метохија. 

Осовна карактеристика тих односа јесте да су били током читаве историје супротстављени, често 

непријатељски. Такви односи су у континуитету подстицани и усмеравани са стране различитих 

спољашњих центара моћи и то редовно на штету српског народа. 

Недвосмислено, сви ови немили догађаји, у потоњем периоду, срачунати су на застрашивање 

мањинског српског становништва, на спречавање повратка расељених лица и притисак на Србе да 

„својевољно“ напусте Косово и Метохију, и најзад затирање трагова који сведоче о вевековном 

животу Срба на овом простору. Посебно забрињава што се према учесницима у актима физичког и 

психолошког насиља не предузимају адекватне мере нити санкције, нити их осуђује шире 

окружење, што се може тумачити и као индиректно „одобравање“ притисака на српско 

становништво. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКА СВЕСКА- сумативно и формативно оцењивање- Дамир С. Живковић 

 

САМОПРОЦЕНА ЕФЕКАТА РАДА 

(ПРОТОКОЛ ЗА САМОПРОЦЕНУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА) 

 

Индикатори Ниво
1
 

1. ПЛАНИРАЊЕ 5 4 3 2 

1. Редовно се припремам за наставу и поседујем планове за сваки 

наставни предмет у складу са прописаним програмом.  

    

2. Припремам се за допунску наставу и имам планове које сам 

ускладио са идентификованим потребама ученика.  

    

3. Припремам се за додатну наставу и имам планове које сам 

ускладио са идентификованим потребама ученика.  

    

4. Припремам се за ваннаставне активности и имам планове које 

сам ускладио са идентификованим потребама ученика.  

    

5. Организујем наставу у складу са индивидуалним потребама 

ученика.  

    

6. Постављам јасне и оствариве циљеве.  

    

7. Планирам активности које задовољавају интересовања и 

потребе свих ученика.  

    

8. Планирам различите облике рада. 

    

9. Планирам употребу одговарајућег дидактичког материјала и 

наставних средстава.  

    

10. Планирам издраду дидактичког материјала и наставних 

средстава са ученицима.  

    

11. Ефикасно планирам време у току часа.  

    

12. Планирам процену постигнућа на сваком часу.  

    

 

 

 

                                                 
1
 Скала процене: 5- Увек присутно; 4- Често присутно; 3- Присутно; 2- Скоро никад 
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2. НАСТАВА 5 4 3 2 

1. Добро познајем предмете које предајем  
    

2. Саопштавам циљеве јасно.  
    

3. Организујем смислене активности које одговарају постављеним 

циљевима.  

    

4. Познајем способности својих ученика.  
    

5. Не правим материјалне грешке.  
    

6. Мотивишем ученике одговарајућим активностима.  
    

7. Адекватно употребљавам наставне материјале и дидактичка 

средства.  

    

8. Користим одговарајуће технике постављања питања.  
    

9. Ученицима пружам могућност да одговоре на питања.  
    

10. Ученицима дајем могућност да поставе питање.  
    

11. Ученике подстичем на рамишљање.  
    

12. Стварам услове за активан рад свих ученика.      

13. Омогућавам ученицима тимски рада и рад у пару.      

14. Олакшавам ученицима разумевање појмова.      

15. Познајем и поштујем облике учења сваког ученика.      

16. Дајем ученицима разумљива упутства за рад.  
    

17. Упућујем ученике у коришћење додатне литературе (интернет, 

енциклопедије...)  

    

18. Приликом организовања активности поштујем индивидуалне и 

групне потребе и предзнања ученика.  

    

19. Остварујем постављене циљеве.      

20. Редовно реализујем часове додатне наставе.      

21. Редовно реализујем часове допунске наставе.      

22. Редовно реализујем часове ваннаставних активности.      

23. Редовно реализујем час одељењског старешине.      
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У УЧИОНИЦИ 5 4 3 2 

1. Пратим сва дешавања у учионици.  
    

2. Стварам позитивну атмосферу за рад свих ученика.  
    

3. Одржавам пажњу интересовање свих ученика током часа.  
    

4. На одговарајући начин решавам проблеме свих ученика.  
    

5. Према свим ученицима се односим једнако.  
    

6. Успешно користим различите изворе учења.  
    

7. Успешно организујем све активности (истраживачки пројекти, 

ескурзије, посете које су у функцији наставе и учења).  

    

8. Водим прецизну и одговарајућу евиденцију о сваком ученику.  
    

9. Обезбеђујем да ученици поштују правила рада и понашања.  
    

10. Успешно прелазим са једне активности на другу.  
    

11. По редоследу активности имам припремљен дидактички 

материјал и одговарајућа наставна средства.  

    

 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕЊИВАЊЕ     

1. Упознајем ученике са са стандардима оцењивања и праћења 

рада  

    

2. Мотивишем ученике да воде свој портфолио ка средство 

акумулације, организације и евалуације свог рада и постигнућа.  

    

3. Користим диференциране тестове.  
    

4. Редовно пратим напредовање сваког ученика.  
    

5. Редовно упоређујем своје мишљење о напредовању ученика са 

мишљењем самих ученика (портфолио).  

    

6. Ученике правовремено обавештавам о постигнућима.      

7. Водим прецизну евиденцију о постигнућима сваког ученика.      

8. На основу постигнутих резултата ученика и мишљења ученика 

о својим постигнућима (портфолио) предузимам одговарајуће 

кораке у циљу побољшања наставе и учења.  
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5. МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 5 4 3 2 

1. Подстичем ученике да се међусобно уважавају.  
    

2. Успешно комуницирам и одржавам добре односе са :  
    

-колегама  
    

-ученицима  
    

-осталим особљем  
    

-родитељима  
    

3. Нудим подршку и савете другима (директору, колегама, 

ученицима, родитељима, стручној служби...)  

    

4. Прихватам подршку и савете других (директора, колега, 

ученика, родитеља, стручних служби...)  

    

5. Добар сам сарадник у тимском раду.  
    

6. Поседујем способност емпатије.  
    

     

6. ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ     

1. Долазим на време на посао  
    

2. Изражавам се јасно и прецизно.  
    

3. Поуздан сам.  
    

4. Обезбеђујем сигурност ученика.  
    

5. Имам Лични план професионалног развоја. 
    

6. Свој рад и напредак пратим у свом Портфолију.  
    

7. Учествујем у активностима професионалног развоја у школи.  
    

8. Поседујем самоконтролу и зрелост у опхођењу са ученицима.  
    

9. Покрећем иницијативе.  
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