
Годишњи планови слободних наставних 

активности 

 

САОБРАЋАЈ  
предметни наставник: Александар Мамић 

 

Месец Часови/садржај 

Септембар 

 

 

 

 

 

1. Увод у предмет 

2. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава. 

3. Пешак у саобраћају. 

4. Бициклиста у саобраћају. 

Октобар  

5. Саобраћајна сигнализација. 

6. Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом  

7. Вожња бицикла полигоном. 

8. Обавезе и одговорности деце као учесника у саобраћају.  

 

Новембар 9. Саобраћајни системи. 

10. Саобраћајни објекти. 

11. Правила првенства проласка кроз раскрсницу. 

12. Решавање простих раскрсница. 

Децембар 13. Решавање сложених раскрсница. 

14. Основе прве помоћи. 

15. Симулација саобраћајних незгода. 

 

Јануар 16. Правила безбедноr кретања пешака и возача бицикла у јавном 

cao6paћajy. 

17. Професије у подручју рада саобраћаја.  

Фебруар 18. Употреба информационих технологија у савременом 

саобраћају. 

19. Безбедност у друмском саобраћају. 

20. Безбедност у железничком саобраћају 

21. Безбедност у авиосаобраћају. 

 

Март 22. Безбедност у воденом саобраћају. 

23. Водени саобраћај – занимљивости. 

24. Космички саобраћај занимљивости. 

25. Решавање тестова из аутошколе. 

26. Решавање тестова из аутошколе. 

 

Април 27. Презентовање ученичких радова на задату тему. 

28. Презентовање ученичких радова на задату тему.  



29. Презентовање ученичких радова на задату тему. 

30. Презентовање ученичких радова на задату тему. 

 

 

Мај 31. Договор око реализације пројекта обележавања школског 

полигона за бицикле. 

32. Одабир локације пологона, размеравање и спецификација 

материјала. 

33. Обележавање. 

34. Обележавање.. 

Јун 35. Практично увежбавање спретности вожње бицикла и 

познавања саобраћајних прописа на саобраћајном полигону. 

36. Практично увежбавање спретности вожње бицикла и 

познавања саобраћајних прописа на саобраћајном полигону.  

 

 

ЕКОЛОГИЈА 
предметни наставник: Драгана Долинић 

 

Бр 

наст 

теме 

Назив наставне теме Број 

часа 

по 

теми 

Број 

часова 

Назив наставне јединице 

1. Положај и улога човека 

у природи 

 2 Основни појмови из области 

животне средине 

2 Утицаји човека на животну 

средину 

1 Природна равнотежа 

2 Концепт одрживог развоја 

2 Природна равнотежа 

2 Спровођење акције у заштити и 

очувању животне средине- 

пројекат 

1 Вођење сопствене економије и 

економије природе- мали 

пројекат 

2 Квалитетан развој и здрав стил 

живота- пројекат 

2. Природна богатства 

(ресурси) и одрживо 

коришћење 

8 2 Природни ресурси- дефиниција 

   2 Обновљиви и необновљиви 

природни ресурси 

2 Жива бића као природни 

ресурси 

2 Одрживо коришћење ресурса 



3. Извори и последице 

загађивања животне 

средине 

10 2 Појам, извори и врсте 

загађивања 

   2 Глобалне промене и глобалне 

последице 

2 Глобално загревање и последице 

2 Озонске рупе и последице 

2 Смањење загађивања од отпада 

рециклаже 

4. Биодиверзитет 

биолошка разноврсност 

4 1 Дефиниција и појам 

биодиверзитета 

   1 Згрожавање биодиверзитета 

2 Настајање врста и заштита 

36 36  

 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 
предметни наставник: Бранислав Пејчић 

 

 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хора. Могу бити организовани као хор 

млађих разреда и старијих разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја 

школске године, за ученике 1 недељно. Хор има најмање 35 ученика. Образовни циљ је 

развијање слуха, ритма, упознавање страних језика, текстова. 

Васпитни циљ је припадност колективу, тимски рад, толеранција, дисциплина, смањење стреса, 

агресивности код деце.. 
Хор старијих разреда  од 5. до 8. водиће наставник Пејчић Бранислав, као слободну наставну 

активност, који ће учествовати у свим приредбама и прославама у школи. 

 
Певањем и свирањем  млада личност се социјализира и сагледава вредност заједничког 

учествовања у постизању одређеног уметничког израза.  

Васпитни циљ обухвата: 

• Да ученици упознају основне принципе певања 

• развијање смисла за колективно музицирање и припадност колективу 

• да ученици упознају домаћу и страну литературу и њихове стилске особености  

• развијање љубави према музици 

• развијање естетских осећања 

• упознавање нових речи, односа у природи и међу људима 

Образовни циљ (задатак) обухвата: 

• Кроз интерпретацију појединих дела изградити смисао за чистоту интонације, правилно 

дисање и декламацију, прецизан ритам, мучичку фразу, осећање хармоније и полифоније 

и динамичко нијансирање. 

• развијање слуха и ширење гласовних и техничких (извођачких) могућности, што 

доприноси развијању музикалности ученика и развијању њихове музичке културе. 

• оспособљавање ученика за наступање на концертима, школским приредбама, смотрама 

такмичењима и другим музичким манифестацијама 

• припремање и оспособљавање ученика за касније учешће у раду професионалних или 

аматерских музичких удружења за вокалну и инструменталну интерпретацију. 



ПЛАН: 

• Правилно седење и држање тела, техника дисања, вокализе 

• развијање слуха, гласовних могућности и музичких фраза 

• певање дечијих забавних песама 

• увежбавање дикције, дисања и прецизне интонације у композицијама за „Дан школе“ 

• рад на песмама духовног садржаја за Св. Саву 

• увежбавање прецизне артикулације, динамике, текста, правилног ритма, рад на музичкој 

фрази и осећању хармоније и полифоније 

• увежбавање вокално – инструменталних тачака на инструментима мешовитог оркестра 

• певање забавних песама са Ф2МС – а изведеним у Београду у 2К Ц-тру. 

Оркестар 

• Окупљање чланова окрекстра, селекција инструмената и подела нотног материјала за 

Дан школе и Св. Саву 

• рад на компоновању дечијих композиција за појединачне инструменте 

• увежбавање и усаглашавање у прецизном ритму, динамици и апогици 

• урадити координацију у групном музицирању 

• подизање техничког нивоа у наученим композицијама 

• извођење научених дела у школи, граду и ван града (2КЦ – у Београду) 

• свирање композиција по слободном избору ученика (уметничка музика коју изводе на 

часовима музичког у школи, популарне нумере свих жанрова са филма, радија и 

телевизије. 

 

 

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 
предметни наставник: Јасмина Драгутиновић Пешут 

 

 (1 час недељно, 36 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

ЦРТАЊЕ (12) 

 

„ЋИРИЛИЦА МОЈЕ ПИСМО“  

Врсте и својства линије (2) (КАЛИГРАФИЈА) 

Стварање различитих вредности линија. 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Линија као средство за стварање различитих квалитета површина (2) 

(КАЛИГРАФИЈА) 

Перцепција, стварање различитих вредности квалитета површина 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки материјали. 

Естетско процењивање (1) (ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ) 

Односи величина (2) (ПРАКТИЧАН РАД РУКОТВОРИНЕ, ВЕЗ) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, цртачки материјали, меке оловке, креде, перо, трска, разни цртачки 

материјали. 

Лепо писање са калиграфијом (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, цртачки материјали, обичне оловке са ознаком "Б" пљоснато заоштрене 



оловке, метално перо, туш и перо и пенкало, разни цртачки материјали. 

Компоновање више ритмичких целина у простору (2) (ПРАКТИЧАН 

РАД,РУКОТВОРИНЕ, ВЕЗ) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Цртање, сликање и вајање. 

Естетско процењивање (1) (ПОСЕТА МУЗЕЈУ И БИБЛИОТЕЦИ) 

СЛИКАЊЕ (Својства сликарских материјала и подлога (2) 

Перцепција. 

Сликање и цртање разним сликарским и цртачким материјалима. 

Ритмичко компоновање боја и облика (2) 

Перцепција, опажање ритма линија, боја, облика. 

Сликање, цртање и вајање, одговарајућа средства и материјали. 

Коришћење разних материјала за компоновање (2) 

Перцепција. 

Сликање, цртање и колаж; одговарајућа средства и материјали. 

Визуелно споразумевање (2) 

Перцепција линија, боја и облика. 

Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средства и материјали. 

Временски и просторни низови (цртани филм, стрип) (2+1) 

Аперцепција, перцепција - асоцијације у низу покретне слике; боје, мрље, цртежи, 

облици. 

Сликање, цртање и вајање; одговарајућа средстваи материјали. 

Сликање, естетско процењивање (1) 

 

 

 

ВАЈАЊЕ (12) 
 

Вајање, врсте вајарског материјала (4) 

Перцепција и аперцепција, стварање различитих вредности форме (конвексно, 

конкавно; отворено, затворено) и чврсти материјали. 

Вајање, глина, гипс и остала одговарајућа средства и чврсти материјали. 

Везивање тродимензионалних облика у простору (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина и остала одговарајућа средства и материјали. 

Слободно компоновање (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина, гипс и остала одговарајућа средства и материјали. 

Обликовање употребних премета (ситна пластика, накит) ( 2+1) 

Аперцепција, перцепција. 

Вајање, глина, керамичка глина, пластелин, гипс и остала одговарајућа средства и 

материјали. 

Вајање, естетска анализа (1). 

 

 

 

 



КУЛТУРА 
предметни наставник: Дуња Мрђић 

 

Изабрана област Култура 

Назив Прошлост мог града 

Теме 1. Историјски развој Инђије 

2. Развој инфраструктуре; некадашња градња кућа, изградња 

села, трговишта, града, називи улица, ледаре(фотографије и 

видео записи које ученици праве у континуитету током целе 

године, како у своје слободно време, тако и током 

различитих организованих обилазака) 

3. Верске институције(посете и обиласци цркава) 

4. Просвета, васпитање и културне делатности 

 

5. Световни и верски обичаји житеља православне вере у 

Инђији (додоле, сујеверје) 

 

6. Спорт и разонода 

 

 

 

Време реализације 

1. тема: септембар, октобар 

2. тема: новембар, децембар 

3. тема: јануар, фебруар 

4. тема: март,април 

5. тема: мај 

6. тема: јун 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛТУРА 
предметни наставник: Александра Милићевић 

 

Изабрана област Култура 

Назив Стазама мог града 

Теме 1. Улице и тргови Инђије и њихови називи (истраживања  о 

животу и делу значајних људи: књижевника, историјских 

личности, хероја из националног мита, научника...) 

2. Вињете, фрагменти, архитектура некад и сад (фотографије 

и видео записи које ученици праве у континуитету током 

целе године, како у своје слободно време, тако и током 

различитих организованих обилазака) 

3. Нахранимо душу (посете и обиласци установа културе) 

Време реализације 1. и 2. тема- сваког месеца 

3. тема- у континуитету, током целе школске године 

 

 


