
Aнекс Школском програму 
за 2019/2020. годину 

 
 
 
I На основу члана67.став 1. и 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 i 27/18 – др. закон и 10/19 ) 
министар просвете, науке и технолошког развоја донео је  Правилник  о  допунама  
Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања. 
 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И 
УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 3/2019) ступио је на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном 
гласнику”, односно 17. априла 2019. године, а примењује се почев од школске 

2019/2020. године. 
 
 Овим Анексом се, сходно томе,  уносе измене у Школском програму. 
 
У Правилнику о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број  16/18) у делу: „3. 
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ”, после  програма предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК”, додају 
се програми предмета: „МАТЕРЊИ ЈЕЗИК”, и то: „АЛБАНСКИ ЈЕЗИК, 
БОСАНСКИ ЈЕЗИК, МАЂАРСКИ ЈЕЗИК, РУМУНСКИ ЈЕЗИК, РУСИНСКИ 
ЈЕЗИК, СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК и ХРВАТСКИ ЈЕЗИК”, који су одштампани уз овај 
правилник и чине његов саставни део. 
 
У програму предмета: „СВЕТ ОКО НАС”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 
САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ СВЕТ ОКО НАС КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, којa je одштампанa уз овај  правилник и чини његов 
саставни део. 
 
У програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 
САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ 
ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, која је одштампана уз овај  правилник 
и чини његов саставни део. 
 



У програму предмета: „МУЗИЧКА КУЛТУРА”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 
САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ 
ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, која је одштампана уз овај  правилник 
и чини његов саставни део. 
У делу: „4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, после  програма предмета: „ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ”, додају се програми предмета: „МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ,  
РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ,  који су 
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 
 
 
 Саставни део овог ПРАВИЛНИКА  дат је у 1. ПРИЛОГУовог анекса. 
 
 
 
II На основу члана 67. ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),министар 
просвете, науке и технолошког развоја донео  је 22.марта 2019. 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И 
ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 
ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Члан 1. 
 
У Правилнику о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 15/18 и 18/18) у делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА” одељак: „3. ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ”, после предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ”, додају се 
програми предмета: „МАТЕРЊИ ЈЕЗИК” и то: „АЛБАНСКИ ЈЕЗИК, БОСАНСКИ 
ЈЕЗИК, БУГАРСКИ ЈЕЗИК,   МАЂАРСКИ ЈЕЗИК, РУМУНСКИ ЈЕЗИК, 
РУСИНСКИ ЈЕЗИК, СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК и ХРВАТСКИ ЈЕЗИК”, који су 
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.  
У програму предмета: „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 



САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ ЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ 
ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, која је одштампана уз овај  правилник 
и чини његов саставни део. 
У програму предмета: „МУЗИЧКА КУЛТУРА”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 
САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ 
ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, која је одштампана уз овај  правилник 
и чини његов саставни део. 
У програму предмета: „ИСТОРИЈА”, после тачке: „III. ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА”, додаје се тачка: „IV. ДОДАТНИ 
САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ ИСТОРИЈА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ”, која је одштампана уз овај  правилник и чини његов 
саставни део. 
У делу: „4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ”, после  програма предмета: „ДРУГИ СТРАНИ 
ЈЕЗИК”, додају се програми предмета: „МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ”, и то: „БУГАРСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ,  БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, ВЛАШКИ ГОВОР СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, РОМСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, РУМУНСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, СЛОВЕНАЧКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, ХРВАТСКИ ЈЕЗИК СА 
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА 
НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕи МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА 
НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ”, који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део. 
 
Члан 2. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2019/2020. 
године. 
 
 План наставе и учења и програм наставе и учења из члана 1. овог 
правилника, у делу који се односи на план наставе и учења и програм наставе и 
учења за шести разред основног образовања и васпитања, примењиваће се почев 
од школске 2019/2020. године. 
 



 Овим Анексом се, сходно томе,  уносе измене у Школском програму. 
 
Саставни део овог ПРАВИЛНИКА  дат је у 2. ПРИЛОГУ овог анекса. 
 
. 
 
III На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),министар 
просвете, науке и технолошког развоја донео је 11. марта 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ 
ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Члан 1. 
 
У Правилнику о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/09, 3/11 – др. 
пропис, 8/13, 11/16, 11/16 – др. пропис и 12/18) у делу: „2. ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА”, одељак 
„А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни програм предмета: 
„ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ”,  замењује се наставним 
програмима предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 
После наставног програма предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” додаје се 
наставни програм предмета: „ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО”, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
Наставни програм предмета: „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ”,  замењује се наставним 
програмима предмета: „ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ”, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 
Члан 2. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2019/2020. 
године. 
 
Саставни део овог ПРАВИЛНИКА  дат је у 3. ПРИЛОГУ овог анекса. 
 



IVНа основуСтручног упутство о формирању одељења и начину 
финансирања у основним и средњим школама у школској 2019/2010. годиниод 
28. јуна 2019. 
 
 Прописани број ученика у одељењу у који су укључени и ученици са 
сметњама у развоју, а који се образују по индивидуалном образовном плану (даље 
ИОП) смањује се за: 
 
1) два по ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем  
ИОП-а 1.      
 То значи да се, у оваквом одељењу,  признаје укупан број ученика увећан за 
1. 
  
2) три по ученику са сметњама у развоју који основно образовање и васпитање 
стиче остваривањем  ИОП-а 2.  
 То значи да се признаје укупан број ученика увећан за 2. 
 
 
 
  
V На основу члана 76. став 14. Закона о основама система образовања и 
васпитања(„Службени гласник РС”,бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), министар 
просвете, науке и технолошког развоја донео је 18. септембра 2018. године 

ПРАВИЛНИК 

О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

Овај правилник је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

Њиме се прописују нови обрасци за прикупљање података и формирање 
документације (члан 6.) 

ИОП садржи: 

1) податке о детету, ученику односно одраслом и податке о тиму за додатну 

подршку (Образац 1); 

2) педагошки профил детета, ученика, односно одраслог (Образац 2); 

3) план мера индивидуализације (Образац 3); 



4) персонализовани програм наставе и учења (Образац 4); 

5) податке о праћењу и вредновању ИОП-а (Образац 5); 

6) сагласност родитеља (образац 6). 

ИОП може да садржи и: 

 1) план транзиције – план подршке детету и ученику при укључивању у 
образовање,при преласкуна други ниво образовања илипри преласку у другу 
образовну установу;(Образац 7); 

 2) план превенције раног напуштања образовања за децу и ученике у ризику од 
раног напуштања школе (Образац 8). 

Овај правилник  је саставни део Школског програма.  

*НАПОМЕНА: Индивидуални образовни план свих ученика који се образују по 
ИОП-у чине прилог Школском програму 
 
 
 
 
VIНа основу члана 111. став 12. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), министар 
просвете, науке и технолошког развоја донео је 2. априла 2019. године 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА 

НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ 
 

(„Службени гласник РС”, број 46/19) 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђује се Протокол поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање. 
Протокол из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и 

чини његов саставни део.  
Члан 2. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 
Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање (“Службени гласник РС”, број 30/10).  



Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Службеном гласнику Републике Србије”. 
Овим правилником мења се назив тима ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА у: ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА . 
 
 Овим Правилником прописује се да стални састав овог тима чине још и 
директор и секретар школе. 
 Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и 
локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке 
(социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). 
 
Овим Анексом садржај овог Правилника постаје део Школског програма. 
 
 
 
 
 
VII На основу члана 70. став 3, а у вези са чланом 67. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 10/19),  

министар просвете, науке и технолошког развоја донео је 29. марта 2019. 
године 

 
 

ПРАВИЛНИК  
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И 

ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се почев од школске 
2019/2020. године. 

Овим Анексом садржај овог Правилника постаје део Школског програма. 
 
 
 
 
 

 



VIII На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), 
министар просвете, науке и технолошког развоја донео је 
 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 
И ВАСПИТАЊУ 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 34/2019 од 17.5.2019. 
године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. 
године. 

Овим Анексом садржај овог Правилника постаје део Школског програма. 

 

 
IX На основу члана 49. став 10.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/17и 27/18 - други закон),  
министар просвете, науке и технолошког развоја донео је 04. фебруара 2019.године 
 

 
ПРАВИЛНИК  

О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2019/2020. године. 
 
  
 
X На основу Протокола о сарадњи Министарства унутрашњих послова и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Програму „Основи 
безбедности деце“, потписаног дана 26.јуна 2017. године, на часовима 
одељењског старешине четвртог и шестог разреда (овим Анексом се укључује и 
први разред) обрађиваће се теме: 
 

- Безбедност деце у саобраћају 
- Полиција у служби грађана 
- Насиље као негативна појава 
- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 
- Безбедно коришћење интернета и других друштвених мрежа 
- Превенција и заштита деце од трговине људима 
- Заштита од пожара 



- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 
 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 
ставова ради подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати 
припадници Министарства унутрашњих послова  који поседују знања и вештине 
из области које се изучавају, као и пензионисани припадници МУП-а у укупном 
трајању од осам месеци, кроз један час на месечном нивоу. Термин одржавања на 
месечном нивоу планираће се у договору са предавачем, одељењским старешином 
и директором школе. 
 
 

 
20. августа 2019.                                  Стручни актив за развој школског програма 

 
Координатор 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПРИЛОГ 
 
ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 
ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
 

 
 
KIMENET 
A tanév végére a tanuló: 
 

RÉSZTERÜLET/ 
TÉMA 

TARTALOM 

 ismeri és felismeri a 
szöveg és a könyv 
részeit, szerkezeti 
egységeit; 

 megérti a szöveg szó 
szerinti jelentését; 

 elkülöníti a lényeges és 
kevésbé lényeges 
információkat; 

 meghatározza a szöveg 
témáját; 

 képes a szöveg alapján 
következtetések 
levonására; 

 önálló véleményt 
formál a szövegről és a 
hősök 
magatartásformájáról; 

 meghatározza a 
számára kevésbé 
érthető szövegrészeket; 

 megkülönbözteti a 
prózát és a verset; 

 meghatározza a 
következő népi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRODALOM 

ISKOLAI OLVASMÁNYOK 
Költészet: 
Balázs Imre József: A mese/Cseh 
Katalin: Meghatározás 
Fecske Csaba: Jó leszek/A nagymamánál 
Cseh Katalin: Esti kérdések 
Kányádi Sándor: Őszvégi játék 
Király Levente: Kiszámoló 
Kiss Ottó: Állatos album 
Kollár Árpád: Milyen madár 
Kovács András Ferenc: Kanásznóta  
Molnár Krisztina Rita: Lecke 
Tolna Éva: Ünnep 
Tóth Krisztina: Kobra 
Visky András: Aranylevél 
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske 
József Attila: De szeretnék... 
Nemes Nagy Ágnes: Mi van a titkos 
úton? 
Weöres Sándor: A kutya-tár 
Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 
Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? 
Tandori Dezső: Az asztal 
Zelk Zoltán: Varázskréta 
Varró Dániel: Miért üres a postaláda 

А tantárgy neve MAGYAR NYELV 

Cél A magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a magyar 
irodalmi nyelv alapvető törvényszerűségeit és megfelelő módon tudják 
magukat kifejezni szóban és írásban, tudatosítva bennük az anyanyelv 
fontosságát a nemzeti identitás megőrzése szempontjából, képessé téve őket 
arra, hogy a magyar irodalmi és más műalkotások megismerésével ápolják 
a magyar nép hagyományait, kultúráját és a magyar  világörökség kincseit. 
 

Osztály második 
Évi óraszám 180 óra 



kisepikai műfajokat: 
mondóka, közmondás, 
találós kérdés, szöveges 
népi gyermekjáték; 

 felismeri a verssort,  
    a versszakot és a rímet; 

  meghatározza a    
szépirodalmi szövegek 
szereplőinek jellemét, 
rendszerét, egymáshoz 
való viszonyát; 

 felismeri a szövegben a 
cselekménymozzanatok 
összefüggéseit és az 
eseménymozzanatok 
időrendjét. 

mostanába? 
Kányádi Sándor: Három kérdezgető 
Próza: 
Janikovszky Éva: Már megint (részletek)  
May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház  
Csukás István: Süsü, a sárkány (részlet) 
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok 
Lázár Ervin: A kék meg a sárga 
Népmese: Kutya akart lenni 
Kolozsvári Grandpierre Emil: A 
pecsenye  
Népmese: Három kívánság/A halász és a 
nagyravágyó felesége 
Podolszki József nyomán: A másik zöld 
malac 
Népmese: A róka és a gólya 
Gárdonyi Géza nyomán: Micó 
Gyurkovics Tibor: A nagy fehér bohóc 
Tersánszky Józsi Jenő: Életmentés 
Lev Tolsztoj: A két barát 
Zelk Zoltán: Párácska 
Német tanító mese: A molnár, a fia meg 
a szamár 
Hans Christian Andersen: 
Borsószemhercegkisasszony 
Darvasi László: A nem varázslás 
Népköltészeti alkotások: 
mondóka, közmondás, szólás, találós 
kérdés, szöveges népi gyermekjáték. 
Drámai szövegek:  
Karinthy Ferenc nyomán: Adagolás  
Dušan Radović: Nebáncsvirág 
Tudományos és ismeretterjesztő 
szövegek 
Válogatás a gyermekenciklopédiák és a 
gyermeklapok szövegeiből. 
HÁZI OLVASMÁNY 
Válogatás a vajdasági és a magyar 
gyermekirodalom gyöngyszemeiből. 
A Geronimo Stilton könyvek közül 
tetszőlegesen legalább egy választható. 
Népmesegyűjtemények (válogatás). 
Irodalomelméleti fogalmak: 

 vers;  
 megszemélyesítés; 
 hasonlat; 
 mese;  
 a cselekmény; helye és ideje; 
 a mű szereplője – külső és belső 



tulajdonságai és cselekedetei; 
 drámai szöveg a gyerekeknek; 
 párbeszéd; 
 tréfás vers; 
 a humor; 
 tanmese; 
 találós kérdés. 

 Ismeri a hang, a szó és 
a mondat fogalmát; 

 felismeri, használja az 
ellentétes jelentésű és a 
rokon értelmű szavakat; 

 felismeri a szótövet és a 
toldalékot; 

 helyesen leválasztja a 
szótagot; 

 helyesen ejti és írja a 
kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavakat; 

 megkülönbözteti az 
alapvető szófajokat 
egymástól; 

 felismeri a hang és a 
betű egymáshoz való 
viszonyát; 

 ismeri az ábécét, 
betűrendbe sorolja a 
szavakat; 

 megfigyeli a hangok 
időtartamát; helyesírása 
tükrözi a hangok 
hosszúságát; 

 felismeri a 
mondatfajták 
modalitását. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELV 
Nyelvtan, helyesírás és 
nyelvhelyesség 

Szituációs játékok, nyelvi játékok, 
különböző szövegek, illetve egyéb 
indukciós nyelvi anyag alkalmazása. 
Kötelezően induktív megközelítési mód 
választása és használata a tanítói 
munkában.  
Az egyeditől, azaz a tanuló ismereteitől, 
nyelvhasználati tapasztalataitól kiindulva 
történik az általánosítás, majd a szabály, 
illetve a meghatározás megfogalmazása. 
Szóbeli közlések és írásbeli szövegek 
felhasználásával vezetjük rá a tanulókat a 
nyelvi és nyelvhasználati jelenségek 
megfigyeléséhez, tudatosításához.  
Csoportmunka és páros munka 
alkalmazása a nyelvi indukciós anyag 
megfigyeléséhez: a szavak szerkezetének 
megfigyelése. 
Közös elemzés és általánosítás a szavak 
szófaji jellegzetességének 
megfigyeléséhez.  
A hang és a betű kapcsolata az ly 
helyesírási vonatkozásaihoz és  a 
hanghosszúságok jelöléséhez 
kapcsolódóan. 
A betűrend ismeretének fontossága 
példákon keresztül: a névsor.   
A szövegfeldolgozással korreláció 
kialakítása ajánlott egy-egy nyelvtani 
jelenség megfigyelésekor. 
Élőszavas történetmesélés, szituációs 
párbeszéd alkalmazása  a mondatok 
modalitásának megfigyeltetése céljából. 
A mondatvégi írásjelek helyesírása. 
A helyesírási ismeretek elsajátítása 
nyelvtani és nyelvhasználati 
ismeretekkel, valamint az egyéb 
anyanyelvi készségek kialakításával 
párhuzamosan történik.  
 



 A mondatokat helyesen 
hangsúlyozza; 

 a beszédszüneteket 
betartva, megfelelő 
hangerővel és tempóval 
beszél; 

 történetet mond el 
kép/képsor és saját 
élménye alapján, 
betartva az időrendi 
sorrendet; 

 egyszerűen és érthetően 
tudja kifejezni 
gondolatait, ötleteit, 
érzelmeit és 
állásfoglalását a 
számára ismert 
eseményről, témáról; 

 szóbeli, 4-5 mondatos 
leírást ad a közvetlen 
környezetében található 
tárgyakról, 
növényekről, állatokról; 

 képes közös terv 
alapján adott témáról, 
tárgyról rövid szóbeli 
közlésre; 

 kerüli a szóismétlést; 
 az új szavakat, a rokon 

értelmű és ellentétes 
jelentésű szavakat 
megfelelő módon építi 
be szókincsébe; 

 kívülről/fejből mond 
rövid szépirodalmi 
szöveget;  

 rövid jelenetekben 
szerepel; 

 alkalmazni tudja a 
kommunikáció nyelvi 
fordulatait a 
szerepjátékokban és a 
mindennapi 
élethelyzetekben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYELVI 
KULTÚRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszéd 
 

 
Irányított és szabadon folytatott 
beszélgetés (párbeszéd). 
 
 
 
 
 
Beszélgetés, a beszélgetés szabályai. 
 
 
Elmesélés, elbeszélés kép/képsor vagy 
saját/közös élmény alapján. 
Az események időrendi sorrendjével 
kapcsolatos gyakorlatok. 
 
 
Irodalmi és ismeretterjesztő szövegek, 
események előadása. 
 
 
 
 
Közös terv készítése és a rövid szóbeli 
közlés előkészítése. 
 
 
Rokon értelmű szavak gyűjtése és 
alkalmazásuk. 
Iskolai és házi olvasmány. 
 
Versek, prózarészletek. 
 
 
 
Dráma- és dramatizált szövegek, 
színpadi improvizációk. 
Jelenetek előadása és bábozás. 
 
Szituációs játékok. 

 Figyelmesen hallgatja 
beszédpartnerét, és nem 
szakítja félbe; 

 meghallgatja, megérti 

 
 
 
Befogadás 

Valós szituáció. 
 
Utasítás, szóbeli üzenet. 
A másokra figyelést fejlesztő játékok. 



és értelmezi az 
üzenetet; 

 megérti a felolvasott 
ismeretterjesztő  
szöveget; 

 átéli az irodalmi 
szöveget a bemutató 
olvasás során. 

 
 

 
Ismeretterjesztő szöveg bemutatása. 
 
Irodalmi szöveg bemutatása. 
 
 

 Eszközhasználat 
szintjén tud nyomtatott 
és írott betűkkel írni; 

 képes a mondatok 
helyes 
megszerkesztésére és a 
tartalmilag összetartozó 
mondatok 
összekapcsolására; 

 tud rövid üzeneteket 
írni; 

 ügyel a szórendre, a 
különböző 
mondatfajták helyes 
használatára; 

 le tudja írni a szöveg 
tartalmát kérdések 
segítségével vagy azok 
nélkül; 

 összefüggő mondatokat 
ír, és betartja az 
időrendi sorrendet; 

 4-6 mondatos történetet 
ír  közös vagy egyéni 
élmény alapján; 

 közös terv alapján adott 
témáról, tárgyról, 
növényről, állatról 
írásban összefüggő 
mondatokat alkot; 

 kerüli a szóismétlést; 
 az új szavakat, a rokon 

értelmű és ellentétes 
jelentésű szavakat 
megfelelő módon építi 
be szókincsébe; 

 képes saját szövegének 
javítására. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Írás 

Másolás, tollbamondás, közös (élő) 
fogalmazás lejegyzése. 
 
Hibás szórendű mondat javítása. 
Gondolattérkép készítése és alkalmazása. 
 
 
A mondatfajták kommunikációs szerepe. 
 
Iskolai és házi olvasmány. 
Kép, képsor, megadott szavak. 
Hiányos vázlat kiegészítése.  
 
Vázlat, vázlatkészítés, címadás. 
Tartalmilag összefüggő mondatok írása. 
 
 
Iskolai és házi olvasmány. 
Megfigyelés, anyaggyűjtés. 
 
 
 
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű 
szavak gyűjtése. 
Szólások, szóláshasonlatok jelentése. 
 
 
Önellenőrzés, javítás. 
 

 
Kulcsszavak: irodalom, nyelv és nyelvi kultúra. 



Korreláció: zenekultúra, képzőművészeti kultúra, szerb, mint nem anyanyelv, környezetismeret. 
 
 
DIDAKTIKAI-MÓDSZERTANI UTASÍTÁS 
 
A magyar nyelv tanításának és tanulásának tantervi alapját a kimenet elemei, a tanulási folyamat, 
valamint a tanulói eredmények képezik. A kimenet magában foglalja a rendszerbe épített tudás, a 
készségek, álláspontok és értékek leírását, amelyeket a tanuló gyarapít, fejleszt és elmélyít a tantárgyi 
részterületek révén.  
 
I. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS TERVEZÉSE 
A tanítás és a tanulás tervezése felöleli az éves és az operatív tervek elkészítését, valamint az órára, 
napra/hétre való előkészületeket. Az éves tervet Gantt-diagram formájában kell elkészíteni, amely 
összhangban van az iskolanaptárral és az évi óraszámmal, valamint havi felbontásban tartalmazza az 
óraszámot részterületenként.  
A magyar nyelv tanításának és tanulásának programstruktúrája az általános iskola második osztályában 
a következő három részterületet foglalja magába: irodalom, nyelv és nyelvi kultúra. Az ajánlott 
óraszám részterületenként: irodalom – 70 óra, nyelv – 40 és nyelvi kultúra – 70 óra. A tanítási 
részterületek összefüggnek egymással, és azokat nem lehet egymástól izoláltan tanítani.   
Az éves tervvel összhangban ki kell alakítani az iskolai és házi olvasmányok szövegeinek jegyzékét, 
havonkénti lebontásban. A szövegek ilyen módon történő felosztása, mint eddig is, a szövegek 
bizonyos kritérium szerinti csoportosításán és összekapcsolásán alapul – az irodalmi mű jellege és 
szerepe; szövegfajta; a szöveg célja: írás-olvasás tanítása/olvasás/szövegértés/elmesélés/értelmezés; 
évszakok; jelentős dátumok és ünnepek; a tanulói közösség; a tartalmak és a kimenetek tantárgyi és 
tantárgyközi kapcsolata; tantárgyközi kompetenciák stb. Vagyis a szövegek korrelációját azok rokon 
tematikai-motivációs egységekbe való besorolása teszi lehetővé. A szövegrokonságon alapuló 
funkcionális összekapcsolás lehetséges példái (semmiképpen sem egyetlen):  

 barátság (Tersánszky Józsi Jenő: Életmentés, Lev Tolsztoj: A két barát); 
 család (Fecske Csaba: Jó leszek, Tolna Éva: Ünnep, Mészöly Miklós: A nagy fehér 

bohóc, Janikovszky Éva: Már megint);  
 iskola (Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok, Molnár Krisztina Rita: Lecke);  
 humor (Népmese: Kutya akart lenni, Kolozsvári Grandpierre Emil: A pecsenye, 

Podolszki József: Másik Zöld Malac, Tamkó Sitató Károly: Mondjam még?);  
 leírás (Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske, Visky András: Aranylevél); 
 mesevilág (Ahárom kívánság, A halász és a nagyravágyó felesége, Hans Christian 

Andersen: Borsószemhercegkisasszony) stb. 
Az előző felsorolás azt példázza, hogyan lehet egy-egy szöveget más szövegekkel bizonyos 
motívumok, elbeszélési hangnem stb. alapján/mentén összekapcsolni. A második osztályban vannak 
olyan szövegek, amelyeket részenként, szünetelt olvasással dolgozunk fel. Ilyen például Zelk Zoltán: 
Párácska vagy A molnár, a fia meg a szamár című némettanítómese. Ezeket a szövegeket részenként, a 
tanító által megtervezett ütemben olvassák és elemzik a tanulók, több tanórán keresztül. 
Az operatív terv az operacionizált kimeneteket, a definiált tanítási egységeket, a tantárgyközi 
kapcsolatokat (korrelációt), a megvalósítást, az értékelést, valamint (a tanító által lényegesnek tartott) 
egyéb elemeket tartalmazza. Az éves és az operatív terveket az iskolanaptárral és az iskolai élettel 
összhangban kell elkészíteni. Az óravázlatnak tartalmaznia kell az óra célját, a kimeneteket, a tanulói és 
a tanári tevékenységet/aktivitást, a megvalósított kimenet ellenőrzési módját (a visszacsatolást), a 
kiválasztott tanítási stratégiákat, módszereket, valamint a tanulási és tanítási eljárásokat.   
 
II. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS MEGVALÓSÍTÁSA 



IRODALOM 
Az irodalmi nevelés folyamán mesék,elbeszélések, versek, képversek, képregények stb. 
feldolgozásával fejlesztjük, gazdagítjuk tanulóink személyiségét. Mindeközben pedig irodalmi 
fogalmakat sajátítanak el, természetesen nem definíciók megfogalmazásával, sokkal inkább a fogalmak 
megnevezésével és leíró megindoklásával (a szövegbefogadás és -értelmezés során). 
Csak sokoldalú, átfogó elemzés során tárul fel a mesék értelme. Vizsgálható a mese címe, témája, 
tárgya; érzelmi, gondolati mondanivalója (üzenete); szerkezete, a mű által kitöltött idő, a szereplők 
rendszere, a jellemábrázolás módja, megformálásának sajátosságai; más irodalmi alkotásokkal való 
kapcsolata stb. Természetesen az adott szempontok közül minél többet alkalmazunk az elemzéskor, 
annál teljesebb képet kapunk a meséről.  
A mese fő elemei (az elindulás, a feladat vállalása, a próbák, a visszatérés, a jutalom, büntetés) 
megadják a szerkezet vázát. A szerkezeti váz elkészítése, a műfaji sajátosságok tudatosítása a 
szövegértés fejlesztését teszi lehetővé. Ugyanakkor lehetséges a mese átstrukturálása (új 
cselekményfordulatok vagy új szereplők beillesztése). A meseszereplőkről történő beszélgetést 
tartalmassá, funkcionálissá tehetjük, ha megvilágítjuk attribútumaikat (külső tulajdonságaikat), mint pl. 
a korukat, nemüket, helyzetüket, külsejüket, különleges külső vonásaikat stb. Jellegzetes stilisztikai 
eljárásokat vehetünk szemügyre, mint pl. az antropomorfizációt és a hiperbolizmust, vagy 
tanulmányozhatjuk a mesealakok szociális struktúráját. A mese mimetizálása, dramatizálása, a bábjáték 
elmélyítheti/elősegítheti a szöveg megértését. A tartalmi szintézis (a szövegfeldolgozás záró 
akkordjaként) a fő gondolatok összefoglalásával, illetve a szövegtartalom reprodukálásával valósulhat 
meg. Az összefoglalás segítője lehet a vázlat. A grafikai szervezők hatékonysága – a vázlatkör, az 
eseménylánc, a helyszínvázlat – hatékonysága igen nagy az olvasásértés folyamatában. 
A műközpontú elemzéstől elrugaszkodva az olvasásközpontú szövegelemzéshez a 
folyamatolvasás/szünetelt olvasás/szakaszos olvasás vezet el bennünket. A folyamatolvasás lépései, 
feladatai (előremondás vagy jóslás; problémamegoldás, megbeszélés, vita; kérdések feltevése; 
dramatizálás; mesefolytatás, mesebefejezés stb.) a kreatív olvasást hivatottak fejleszteni. A mese 
illusztrálása kitűnő megoldás a megértéssegítési módok közül. Ugyanakkor a képzőművészeti 
alkotások vizualitása, a zeneművek érzelemgazdagsága segítheti az irodalmi alkotás élménnyé 
formálódását. 
A versfeldolgozás legnehezebb mozzanata éppen az élmény megragadása és megfogalmazása. Kulcsot 
kell találnunk a vershez. A vers módszeres vizsgálata során rá kell világítanunk, hogy a költő a nyelvi-
stilisztikai jelenségeket milyen funkcióban használta fel mondanivalójának kifejezésére. Eközben 
valamennyi nyelvi-stilisztikai eszköz (hang, szó, kifejezés, mondat, szövegtani jelenség, kép stb.) 
jelenségét, stílusértékét számba vesszük. A versszak, a verssor, a rím fogalmát a tanulók könnyen 
megértik, formai tagolódásuk folytán jól megtalálják a versben, de nem javasolt a versszakok szerinti 
feldolgozás, inkább a gondolati-érzelmi-képi egységet láttassuk meg. A költői kifejezőeszközök, a 
költői hatás alkotóelemei az egyszerűbben megfejthető hangutánzó, hangulatfestő szavakon át a 
hangulatteremtő alakzatokig (halmozás, fokozás, ismétlés) terjednek. Az érzékletesség és a 
hangulatosság kiemelt hordozói a megszemélyesítések, a hasonlatok stb. Jó esetben a versek 
formájának, valamint a kisebb szövegegységeknek az elemzése, értelmezése a szövegegész üzenetéhez 
visz közelebb ‒ sohasem lehet öncélú. Miután részleteiben elemeztük a verset, körvonalazzuk a vers 
üzenetét. 
A vers hangulatának, érzékletességének megragadására jó megoldás a vers ritmusának, zeneiségének 
felfedeztetése is. (A kezdeti versélmények jó, ha egyszerűen és élesen ritmizálható, tisztán összecsengő 
rímű versek olvasására alapulnak.) Ezen túl beszéltessük tanítványainkat a szöveghallgatással bennük 
létrejövő képekről, illetve rajzoltassuk le ezeket. A sokszínű dramatikus eljárások során a tanuló aktív 
jelentésadóként, jelentésteremtőként vesz részt. A vers ilyenfajta megközelítése lehetővé teszi a szöveg 
közös értelmezését, a költészet varázsának megőrzésével. (A nagycsoportos improvizációs játékoktól 



haladunk a mind kisebb csoportos játékok felé, valamint a mímes, beszéd nélküli gyakorlatoktól a 
szöveges improvizáción át a kötött szövegű színjátékokig.) 
A kortárs gyermekverseknek kitüntetett szerepük kell, hogy legyen a versek között. Nyelvi világuk, a 
bennük ábrázolt tárgyi világ, élethelyzetek, kapcsolati dinamika ismerős az olvasónak. Ezek a szövegek 
a játékelmélet és a gyermekfilozófia jegyében létrejött alkotások a játék és a humor élményével 
ajándékozzák meg a befogadót. 
Az oktatás során a tanulónak multimediális szövegekkel is találkoznia kell, mint például a képverssel 
és a képregénnyel. Mindeközben más látásmód elsajátítása a célunk. A képregénynek mint műfajnak a 
tanórai munkába beemelése a különböző műfajú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése 
szempontjából lényeges.  
Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásával megalapozhatjuk az önálló ismeretszerzést. Az 
ismeretközlő szövegek feldolgozása folyamán lényeges a címértelmezés, a szavak és kifejezések 
értelmezése, az adatkeresés, művelet az adatokkal, a lényeges információk elválasztása a 
lényegtelentől, az algoritmusok kibontása a szövegből (pl. állatleírás során az állat külső, testi 
tulajdonságai, lakóhelye, életmódja, táplálkozása, szaporodása stb.), vázlatkészítés, szöveg és ábra 
kapcsolatának kiemelése stb. 
Összességében lényeges feladatunk a szövegtípus-választék bővítése. Különféle szövegeket kell 
választanunk, hiszen a megértés folyamatához szükséges készség, hogy  a tanuló azonosítani tudja mint 
szövegtípust. A szövegtípus mintája, sajátos szerkezete, nyelvezete és stílusa az olvasónak jelentést 
sugall. Ezért különböző tartalmú és rendeltetésű szövegeket olvastassunk. 
A nagy népszerűséget megért irodalmi művek szolgálhatnak összehasonlító elemzésül, az irodalom és a 
film közötti különbség vizsgálatához, melynek alapján a tanulók levonhatják a következtetést a két 
média jellegéről, és fejleszthetik a médiával kapcsolatos ismereteiket. A tanulóknak rá lehet mutani más 
hasonló témájú filmekre is (gyermekkalandok vagy a fantáziavilágban megélt kalandok, a magányos 
gyermek felnövése stb.). 
 
 
NYELV 
Nyelvtan 
A nyelvtan II. osztályos tantervében a nyelv alapvető alkotóelemeinek vizsgálatával foglalkoznak a 
tanulók, indukciós szövegek (beszélgetés, szépirodalmi és egyéb szöveg, játék) segítségével vizsgálják 
a hang, a szó és a mondat jellegzetességeit, megjelenési formáit és szabályszeráségeit a nyelvben, 
különös tekintettel saját nyelvhasználatukra. A szó jelentésével és hangalakjával az ellentétes, illetve a 
rokon értelmű szavak példáinak felhasználásával foglalkoznak, mindez szorosan összekapcsolódik a 
szókincs bővítésével, belső korrelációt alakítva ki a kifejezőkészség fejlesztésével.  A szavak 
vizsgálatával a tanulók eljutnak az alapvető szófaji kategóriák (ige, főnév, melléknév) tulajdonságainak 
körvönalazásáig, megismeréséig. Ebben az esetben szigorúan be kell tartan az induktív megközelítési 
módot, vagyis a tanulók a saját nyelvi kompetenciájuk és tapasztalataik előtérbe helyezésével, a nyelvi 
elemekkel kapcsolatos elemzési feladatok révén következtessenek a szavakkal kapcsolatban a szófaji 
általánosításokra. A közlések vizsgálatának folyamán az igeidőket (jelen, múlt, jövő) is meghatározzák, 
felismerik. Helyet kap a tantervben a szótagolás és az elválasztás, valamint a magyar nyelvben 
érvényes elválasztási szabályok ismerete. A tanterv a mondatok modalitásának megismerésével 
magában foglalja a mondatnak mint a kommunikáció alapvető elemének vizsgálatát is. A mondatfajták 
ismertetésén túl a velük kapcsolatos extralingvális nyelvi eszközökkel is (hangsúly, szórend, hanglejtés, 
beszédszünet) foglalkoznak a tanulók. A tanulók gyakorlással, szituációs játékokkal sajátítsák el a 
mondat-, illetve szövegfonetikai eszközök helyes használatát.  
Fontos, hogy a tanulók érzékelni tudják a szövegek nyelvi elemeinek szerepét, fő vonásait, a nyelvi 
problémaészlelés képességét életkoruknak megfelelően sajátítsák el. A nyelvi tudatosság megfelelő 
szintjén viszonyuljanak a nyelvhez: a jelentésbeli vonatkozások mellett a funkcionális szerepeket is 



vegyék figyelembe. A beszélgetőtársakkal történő szóbeli kommunikációban tartsák be az alapvető 
kommunikációs szabályokat. 
 
Helyesírás 
A helyesírásra vonatkozó tananyag ugyancsak a mondatokhoz kapcsolódik, tervbe veszi a nagybetű 
használatát és írásának gyakoroltatását akár az új mondatok, akár tulajdonnevek, akár címek írásának 
esetében. Ugyanígy a mondatvégi írásjelek használatának tudatosítása is a mondatokhoz kötődik. Az 
elválasztás tanításának szoros velejárója a kötőjel alkalmazása, s ugyanez az elem jelentkezik az -e 
kérdőszó előtt is. Tovább kell gyakoroltatnunk a j hang kétféle jelölését (j vagy ly), hogy a tanulókban 
mindinkább megszilárduljanak az ide vonatkozó ismeretek (szó elején, szó belsejében, szó végén). A 
szóelemző írásmód szabályainak betartására fokozottan ügyelni kell. A hangok hosszúságára vonatkozó 
helyesírási szabályok ismertetése és gyakoroltatása fontos része a tananyagnak. 
 
NYELVI KULTÚRA (SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI KIFEJEZŐKÉSZSÉG) 
 
A nyelvi kultúra az alapvető íráskészség kialakítását, valamint a beszédfejlesztést, a beszédhallást 
(befogadást), az írás fejlesztését foglalja magában. Ezek a részterületek a beszédművelésre, az írásbeli 
kifejezőkészségre, a szókincs, vagyis a kommunikatív kompetencia fejlesztésére irányulnak. A második 
osztályban nem tanítunk külön fogalmazást, de az értelmes olvasással együtt annál nagyobb figyelmet 
kell fordítani a szóbeli kifejezőkészség permanens fejlesztésére és az írásbeli kifejezőkészség, azaz a 
fogalmazástanítás előkészítésére, megalapozására. Az alapozás lényege, hogy a tanulók viszonylag 
fejlett beszédalap birtokába jussanak. Ezért beszédüket a szó, a mondat és a szöveg szintjén egyaránt 
fejlesztjük, és a fejlesztés folyamatában nemcsak a nyelvi kultúra részterületeit használjuk ki, hanem a 
szövegelemzés, a nyelvtan és a helyesírás nyújtotta lehetőségeket is.  
A beszédfejlesztés alapozását szolgáló (szó-, illetve mondatszintű) tevékenységformák közül kiemelünk 
néhányat: szógyűjtés adott szempontok szerint, szavak csoportosítása, rokon értelmű szavak 
felismerése adott szóhalmazból, szópárok alkotása, mondatalkotás képek segítségével, megadott 
szavakkal, kifejezésekkel, hiányos mondatok kiegészítése, kérdések alapján válasz megfogalmazása. A 
szövegszintű beszédfejlesztés módjai lehetnek: történetalkotás képsor segítségével, megkezdett történet 
folytatása, élmény vagy szöveg tartalmának elmondása. Az elbeszéléshez sokszor szükséges egy vázlat, 
egy terv, s azt kell megtanulniuk a tanulóknak használni. A szóbeli megnyilvánulás része a versmondás 
és a drámarészletekben való hangos szereplés is. Fontos szerepet játszanak ebben a párbeszéddel 
kapcsolatos feladatok (párbeszéd alkotása adott szöveg dramatizálásával, adott téma alapján, megjelölt 
téma alapján megadott mondatok felhasználásával vagy szereplők megadásával). A tanulók 
beszédkultúráját játékos aktivitásokkal is fejleszthetjük: nyelvi játékkal, játékos beszélgetéssel (pl. 
beszélgetés egy meseszereplővel), szituációs gyakorlatokkal (pl. beszélgetés az üzletben, a piacon, a 
szünetben, az iskolaudvaron) stb. 
A befogadás (beszédhallás), a kommunikációs partner meghallgatása a kommunikáció lényeges eleme. 
A tanulókat arra utasítjuk, hogy az irányított és a szabadon folytatott beszélgetések során, de a valós 
szituációkban is, figyelmesen és kulturált módon hallgassák meg társukat. Az oktatási kontextusban 
(utasítások, szóbeli üzenetek közvetítésekor) a tanulók figyelemmel hallgatják mások beszédét, majd 
megfelelő módon reagálnak az elhangzott üzenetre, azaz a felnőttektől és a társaktól hallott szóbeli 
utasítás és kérés alapján cselekszenek. A szimulált helyzetben és a másokra figyelést fejlesztő 
játékokban, ismeretterjesztő és irodalmi szöveg bemutatásakor is figyelmesen meghallgatják az 
elhangzottakat. A valós beszélgetésben, a megfelelő szituációkban mind a tanító, mind a társak 
beszédét, valamint a fogalmazványok és más szövegek reprodukálását is figyelemmel kell kísérniük. 
Az írást a második osztályban a fokozatosság elve szerint tanítjuk. Először analógiás gyűjtőmunkát 
végeztetünk a tanulókkal: példákat gyűjtenek, csoportosítanak, válogatást végeznek, kikeresik a 
kakukktojást. Ezek a gyakorlatok segítik a fogalmak, a szabályok általános megértését és gyakorlati 



alkalmazását. A tanulókat önálló megfigyelésre és következtetésre ösztönözzük. Másolás, tollbamondás 
és öndiktálás tanításánál a fokozatosság elvét ugyanúgy betartjuk. A másolástanítás fokozatai például a 
következők: másolás írott szövegről, másolás nyomtatott szövegről, másolás szavanként, másolás 
mondatonként, másolás helyesírási előkészítéssel, másolás helyesírási előkészítés nélkül. 
A tanulók az írást és az olvasást az irodalom, a nyelv és a nyelvi kultúra anyanyelvi részterületein belül 
is gyakorolják. Olyan gyakorlatot végeztetünk velük, amelyek a fogalmazástechnika közvetlen 
megalapozását szolgálják. A teljesség igénye nélkül megemlítünk néhányat: tagolatlan szöveg 
mondatokra bontása, összekevert mondatok sorrendbe állítása, a címadás gyakorlása (megadott címek 
közül kiválasztják a legmegfelelőbbet, megadott címet átalakítanak, értelmezik a címet), vázlatkészítés 
gyakorlása (hiányos vázlatot egészítenek ki, a vázlatpontokat időrendbe helyezik, vázlatot írnak képek 
segítségével, címet adnak a szöveg részleteinek/bekezdéseinek stb.). 
Második osztályban az említett fogalmazás-előkészítő gyakorlatok eredményes végzése után a tanulók 
mondatokat és kisebb terjedelmű (elsősorban elbeszélő) szövegeket írnak. Ezeknek a mindennapi 
fogalmazási feladatoknak az a célja, hogy tájékoztassa valamiről az olvasót, közöljön vele valamit. 
Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy írásuknak (összefüggő mondataiknak) a címről kell szólnia, a 
mondanivalót időrendben kell közölniük. Mondataik úgy kapcsolódjanak egymáshoz, mint a 
láncszemek, és gondolatsoruk minden lényeges elemet tartalmazzon. 
A második osztályban az írásbeli kifejezőkészség (fogalmazás) alapvető formái: rövid szöveg 
tartalmának leírása, tartalmilag összefüggő mondatok írása és párbeszéd alkotása. Az elvárás minden 
esetben 4–6 összefüggő mondat lejegyzése.  
A szöveg tartalmának leírása 
Már az olvasási órán a tanulók megismerkedtek a szöveg tartalmával, a szereplőkkel, az esemény 
színhelyével, a cselekmények időrendjével. A fogalmazást előkészítő órán fontos felhívnunk a tanulók 
figyelmét arra, hogy fogalmazásukba lényeges dolgok kerüljenek. Minden esetben értékelni kell mind a 
szóbeli, mind az írásbeli közlést. 
Elbeszélő fogalmazás –  tartalmilag összefüggő mondatok írása  
Az elbeszélő fogalmazás kezdetben közösen készül. A témával kapcsolatban a tanulók mondatokat 
mondanak. Minden alkalommal közösen kiválasztják a legsikeresebbet, és azt a szerzője megjegyzi. 
Mikor kikerekedett a történet, a mondataikat a tanulók lediktálják egymásnak (élő fogalmazás). A 
fogalmazásokat a tanulók később, a második félévben, önállóan írják (közös vagy egyéni vázlat 
alapján). A történetalkotás lehet kép vagy képsor segítségével, egyéni vagy közös élmény alapján és 
képzelet alapján. A vázlat mellett eredményesen alkalmazható a gondolattérkép is. 
A párbeszéd alkotása 
A párbeszédet az olvasott szöveg dramatizálásával vagy szituációs játékokkal valósíthatjuk meg. A 
tanulókkal azt gyakoroltatjuk, hogy a kommunikációs partnerre figyelni kell. Azt kell náluk 
tudatosítani, hogy a kommunikációt szóban segíti a hangsúly, a hanglejtés, a mimika, a mozdulatok, ám 
írásban mindezeket mondatokkal kell lejegyezniük. Meg kell figyeltetnünk az idézett mondatok tagoló 
szerepét, és utalni a mondatfonetikai eszközökre. 
A tanulókat egyéni íráskészségüknek megfelelő feladatokkal kell ösztönözni, motiválni. Külön 
figyelemmel kell kísérni az írási nehézséggel küzdő tanulók munkáját. Teret kell adni a játékos 
feladatoknak is. A nyelvi játékokat a tanulók érdeklődésének megfelelően, illetve a tananyag keretei 
között választjuk meg. Lehetnek játékos párbeszédek (pl. az egyik meseszereplővel), szituációs játékok 
(a játékboltban, az orvosnál stb.). Alkalmazhatunk különböző fejtörőket (rébuszt, keresztrejtvényt), 
találós kérdéseket, nyelvtörőket, kiszámolókat stb. 
A nyelv gazdag szókészletéből való tudatos válogatás nem képzelhető el a tanulók szókincsének 
állandó bővítése nélkül. Ezért figyeltetjük meg az olvasmányok stíluseszközeit, nyelvi fordulatait, 
tanítjuk meg az új szavakat, kifejezéseket. A fogalmazás-előkészítés szakaszában nyelvi gyakorlatokkal 
fejlesztjük a tanulók szóhasználatát (rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, a szavak 
hangulatának tisztázása, szóláshasonlatok, szólások, közmondások jelentésének megbeszélése). Arra 



tanítjuk őket, hogy keressék a megfelelő kifejezéseket, választékosan, igényesen fejezzék ki 
gondolataikat, és kerüljék a szóismétlést. 
A fogalmazástanítás igen fontos feladata, hogy rászoktassuk a tanulókat az önellenőrzésre. A 
szövegjavítás kiterjed az írástechnikai, helyesírási, nyelvhelyességi, szórendi, stilisztikai hibákra 
egyaránt. Sőt, arra is meg kell tanítani őket, hogy a mondanivaló elrendezéséből elkövetett hibákat is 
észrevegyék és javítsák. 
A második osztály végére a tanulók kifejezőkészségének olyan szintre kell jutnia, amely alapja lesz az 
írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének a harmadik osztályban. 
 
III. A TANÍTÁSI ÉS TANULÁSI FOLYAMAT KÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
A tanuló eredményeinek és tudásának értékelése és osztályozása A tanulóknak az általános iskolai 
oktatásban és nevelésben való osztályozásáról szóló szabályzattal összhangban kell, hogy történjen. A 
tanuló előrehaladásának mértékét, valamint az értékelést a tanuló kezdeti tudásszintjéhez kell 
viszonyítani. A tanár a tanítási-tanulási folyamat során állandó jelleggel és egyértelműen visszajelez a 
tanulói tudás minőségére vonatkozóan. A visszajelzésnek útmutatóként kell szolgálnia a további 
munkához, de ugyanakkor motiválnia is kell vele a tanulót. Minden tanulói tevékenységet értékelni 
kell, de az értékelés és a visszajelzés mellett fontos feladat, hogy rászoktassuk a tanulókat az 
önértékelésre, és a hibák felismerésére, azonnali javítására. A tanulók felkészítésével és bátorításával 
arra kell törekedni, hogy a tantárgy kimenetének megvalósításában felmérjék a saját fejlődésüket, de 
ugyanígy a többi tanuló fejlődését is.  
 
РУСИНСКИ ЈЕЗИК 
Назва предмета                    РУСКИ ЯЗИК 
 
Циль                                      Циль настави руского язика то розвиванє язичних               
                                               способносцох и оспособйованє школярох же би  
                                               ефикасно комуниковали на руским язику; розвиванє 
                                               думаня и критицкого одношеня ґу дїйсносци; 
                                               упознаванє зоз традицию и културу свойого народа,                  
                                               пестуюци свидомосц о значеню улоги язика за очу 
                                               ванє националного иодентитета; упознаванє зоз 
                                               сучаснима културами других народох и универзалнима 
                                               вредносцами гуманистичней традициї. 
 
Класа                                      друга  
 
Рочни фонд годзинох          180 годзини  
 
 

ВИХОДИ 
По законченей 
класи школяр : 

ОБЛАСЦ/ТЕМА                                 ЗМИСТИ 



- розликує глас    и 
склад и препознава 
самоглашнїки и 
консонанти; 
- розликує файти 
словох у типичних 
прикладох; 
- одредзує основни 
ґраматични 
катеґориї 
меновнїкох и 
дїєсловох; 
- розликує виреченя 
по форми и 
значеню; 
- почитує и 
применює основни 
правописни 
правила; 
- влада з основну 
технїку читаня и 
писаня; 
- пренайдзе 
експлицитно 
виражени 
информациї у 
єдноставним тексту 
(линеарним и 
нєлинеарним) 
- розликує 
кнїжовни файти: 
писню, приповедку, 
басну, сказку, 
драмски текст; 
- одредзи главне 
збуванє, час и место 
збуваня у 
пречитаним тексту; 
- обачи главни и 
побочни подоби и 
розликує їх 
позитивни и 
неґативни 
прикмети; 
- розликує стих и 
строфу; 
- обачує стихи 
хтори ше римую; 
- пояшнї значенє 

ЯЗИК 
 

Ґраматика 
Виреченє - розуменє виреченя як обвисценя, питаня и 
розказу. 
Замерковйованє потвердзуюцих и одрекаюцих 
виреченьох. 
Означованє виреченя у бешеди – интонация и павза. 
Велька початна буква на початку виреченя и знак 
интерпункциї на концу (точка, викричнїк и знак 
питаня). 
Слова. 
Обачованє и препознаванє словох котри знача 
менованє и котри знача дїю – як главних словох у 
виреченю. 
Власни и заєднїцки меновнїки. 
Розликованє роду и числа словох у виреченю. 
Дїєслова. 
Прешли, терашнї и будуци час. 
Описни прикметнїки. 
Слова за означованє часу, места, количества, способу. 
Склад и глас 
Вокали и консонанти и дзелєнє словох на склади у 
вигваряню и писаню. 
Правопис 
Познаванє и правилне хаснованє шицких буквох. 
Повязованє буквох при писаню. 
Писанє з друкованима и писанима, велькима и малима 
буквами. 
Велька буква на початку виреченя. 
Велька буква при писаню особних менох и презвискох, 
єднословних ґеоґрафских менох и менох улїцох. 
Писанє адреси. 
Розкладанє словох на склади при писаню. 
Писанє неґациї. 
Скраценя за мери и общи скраценя: ОШ, итд. нпр. 
Точка, знак питаня, викричнїк, два точки и запяти при 
начишльованю. 
 

КНЇЖОВНОСЦ 
 

 
 ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
 Поезия 
Мирослав Антич, Кед сом бул вельки 
Исмет Бекрич, Хлапцово щесце 
Ґриґор Витез,Як жиє Антонтон 
Иван Франко, Лїшак Микита 
Мелания Павлович, Нїтка 
Мирон Будински, Вредни стари людзе 
Мирон Будински, Наисце ше боїм 
Микола М. Кочиш, Хмара на верху тополї 
Микола М. Кочиш, Додня пред дньом 



присловки и поуки 
хтору обачує у 
басни; 
- наведзе 
єдноставни 
приклади 
поровнаня з текстох 
и каждодньового 
живота; 
- чита текст 
почитуюци 
интонацию 
виреченя або стиха; 
- виразно рецитує 
писню; 
- виводзи драмски 
текст; 
- виноши свойо 
думанє о тексту; 
- хаснує розлични 
форми усного и 
писменого 
виражованя: 
преприповедованє, 
приповеданє, 
описованє; 
- правилно состави 
длугше и подполне 
виреченє и скапча 
вецей виреченя до 
кратшей цалосци; 
- участвує у 
розгварки и 
меркуюци слуха 
собешеднїка; 
- розликує основни 
часци 
текста:(наслов, 
пасус, мено автора, 
змист); 
- виразно чита 
текст; 
 
 

Микола М. Кочиш, Вечар 
Мирон Колошняї, Здогадованє на дзецинство 
Мирон Колошняї, Яка моя мац 
Ирина Гарди Ковачевич, Шлєбода 
Ирина Гарди Ковачевич, Нєшор 
Серафина Макаї, Мой оцец 
Серафина Макаї, Велька гришка 
Серафина Макаї, Ґовля на високей ноги 
Василь Мудри, Коваль 
Яким Олеяр, Коминяр 
Митро Надь, Кед слунко 
Гавриїл Надь, Брамушка и пчолка                                                                                              
Дюра Папгаргаї, Мож пожувац вельку ствар 
Михал Симунович, Мой пес 
Руски народни писнї, Наврачали 
 
Проза 
Душан Радович, Приповедка о малим пальцу 
Йованка Йорґачевич, Пеги 
Карло Колоди, Пинокио 
Михайло Томчанї, Яй, нови чижми 
Мирон Канюх, Димчок и димиско 
Мирон Канюх, Єден од шмелих 
Михал  Ковач, За валалом 
Микола Скубан, Врацена цмота 
Любомир Сопка, Глєданє 
Штефан Чакан, Заячок и пчолка 
Басна, Налпа и єй дзеци 
Басна, Лїшка и журавель 
Басна, Гавран и лїшка 
Руска народна приповедка, Гуска на єдней ноги 
Росийска сказка, Хвости 
 
Драмски тексти 
 Драмски тексти зоз Заградки по вибору 
 
Популарни и информативни тексти 
Вибор популарних и информативних текстох зоз 
часописа за дзеци Заградка 
 
 
ДОМАШНЯ ЛЕКТИРА 
 Х. К. Андерсен, Сказки, вибор 
А. С. Пушкин, Сказка о рибарови и рибки 
Вибор зоз сучасней поезиї и прози за дзеци на руским 
язику 
 
Кнїжовни поняца: 
- стих, строфа, рима 



- басна 
- сказка 
- тема, место и час збуваня 
- подїя 
- рядошлїд збуваньох 
- главна и побочни подоби 
-подоби у драмским тексту 
 
Читанє 
Дальше увежбованє технїки читаня наглас и у себе з 
розуменьом пречитаного. 
Ускладзованє интонациї и темпа читаня зоз природу 
текста. 
Читанє и виводзенє драматизованого текста по улогох. 
Унапрямене читанє – читанє зоз напредок задатим 
задатком. 
Читанє у себе як пририхтованє за самостойне читанє и 
ученє. 
Робота на тексту 
Замерковйованє важнєйших цалосцох у тексту (пасус, 
епизода) и одредзованє можлївих поднасловох. 
Ушорйованє часцох текста до хронолоґийней и 
смисловей лоґичней цалосци. 
Обачованє характеристичних детальох при опису 
амбиєнту, подобох и подїйох. 
Обачованє хронолоґиї збуваньох и вязох причина – 
пошлїдок. 
Заберанє власного становиска ґу поступком подобох. 
Замерковйованє сущного у тексту и його розуменє. 
Розуменє функциї наслова и поднаслова у тексту. 
Преприповедованє на основи заєднїцкого и 
индивидуалного плану приповеданя – детально и 
зжато. 
Предлужованє и дополньованє приповедки. 
Замерковйованє опису, директней бешеди и диялоґу. 
Толкованє порученьох, намирох и чувствох виражених 
у тексту. 
Обачованє розличних значеньох словох у зависносци 
од контексту и їх хаснованє у бешеди. 
Розликованє приповедки, сказки, басни, загадки и 
присловки. 
Упутйованє школяра на способ хаснованя учебнїка, 
библиотеки и глєданє и находзенє конкретного змисту 
у учебнїку або задатку. 
 



ЯЗИЧНА                        
КУЛТУРА 
 

Усне висловйованє              
Преприповедованє змисту кратших текстох, 
театралних представох, филмох и ТВ емисийох за 
дзеци – спрам плану составеного зоз детальних 
питаньох и спрам плану з пообщенима питанями. 
Преприповедованє по часцох и у цалосци. 
Приповеданє о подїйох спрам шора сликох, спрам 
єдней слики, або по плану у форми питаньох, або 
поднасловох. 
Описованє предметох, людзох, животиньох, рошлїнох. 
Обачованє и менованє виразних прикметох. 
Описованє по плану. 
Менованє и описованє зявеньох у природи. 
Идентитет – менованє родзинства, сушедства, познатих 
и нєпознатих. 
Приповеданє о себе и своєй улоги у подїйох. 
Приповеданє о истей подїї з вецей углох патреня. 
Комуникация – обачованє, менованє и описованє 
одношеньох у природи. 
Виражованє дзеки (афирмативно и процивно) – сцем, 
будзем, жадам, наздавам ше и подобне. 
Менованє предметох и зявеньох з рижнима словами 
Збогацованє словнїка з хаснованьом язичних бавискох 
– загадки, ребуси, крижальки, осмосмерки, асоцияциї и 
подобне. 
Сценске приказованє драмского або драматизованого 
текста. 
Писане висловйованє  
Преписованє виреченьох и виривкох з текстох з цильом 
же би ше усовершовало технїку и швидкосц писаня. 
Преписованє кратших виреченьох з напредок задатим 
задатком. 
Писани одвити на поставени питаня и поставянє 
питаньох на задати одвит. 
Диктати – рижни файти творчих диктатох, контролни и 
автодиктат. 
Записованє змистох кратших текстох або опису подїйох 
спрам плану составеного з пообщених питаньох. 
Описованє спрам слики котра представя цалосну подїю 
спрам плану з пообщенима питанями. 
Описованє єдноставнєйших подїйох и предметох 
спрам плану у форми тезох. 
Опис особи. 
Заєднїцки писани состав (преприповедованє, 
приповеданє, описованє ) з намиру  же би ше обачели 
основни правила о лоґичним рядошлїду подїї. 
Писанє розгляднїцох, винчованкох, поволанкох, 
кратких писмох. 

Ключни поняца: кнїжовносц, язик и язична култура. 



 
 
УПУТСТВО  ЗА ДИДАКТИЧНО-МЕТОДИЧНЕ ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ 
 
Наставну програму предмета Руски язик у другей класи основней школи творя три наставни 
обласци – Кнїжовносц, Язик и Язична култура.Заснована є на виходох, односно на процесу 
ученя и школярских посцигнуцох. 
 
I. ПЛАНОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
Планованє настави и ученя Руского язика облапя правенє рочного и оперативних планох, як и 
писанє пририхтованьох за годзини.Рочни план ма  у себе число годзинох по обласцох 
розпоредзених по мешацох, у складзе зоз школским календаром, планованим фондом годзинох 
по обласцох и рочним фондом годзинох.Препоручене число годзинох по предметних обласцох 
Кнїжовносц – 70 годзини, Язик – 40 годзини и Язична култура – 70 годзини.Шицки обласци ше 
преплєтаю и анї єдну нє мож виучовац изоловано од других обласцох.При планованю треба 
водзиц рахунку о корелациї з другима наставнима предметами и функционално повязовац тексти 
до зродних тематичних цалосцох.Оперативни план треба же би мал рубрику зоз 
операционализованима виходами, дефинованима наставнима єдинками, рубрику за 
медзипредметну повязаносц и рубрику за евалуацию квалитета планованого, як и други 
елементи кед су потребни наставнїкови. Пририхтованє за годзину подрозумює дефинованє циля 
годзини, дефинованє виходох у одношеню на циль годзини, планованє активносцох школярох и 
наставнїка, планованє способох преверйованя витвореносци виходох, вибор наставних методох 
и поступкох ученя, як и наставних средствох хтори буду похасновани.  
 
II. ВИТВОРЙОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
КНЇЖОВНОСЦ 
 
Препоручени змисти зоз обласци Кнїжовносц звладую ше у цеку цалого школского рока, зоз 
помоцу Читанки як основного наставного средства, так же учитель планує их реализацию у 
складзе зоз индивидуалнима характеристиками школярох и вкупнима можлївосцами колектива, 
руководзаци ше зоз виходами ученя. 
Дальше увежбованє технїки читаня наглас и у себе з розуменьом пречитаного подрозумює нє 
лєм плановани тексти зоз школскей и домашнєй лектири, алє наставнїк ма можлївосц вибрац 
даєден текст зоз сучасней литератури  за дзеци по руски, або вибрани кнїжовни, як и науково-
популарни тексти зоз часописа за дзеци Заградка, як и читанє одвитуюцих текстох зоз учебнїкох 
за други наставни предмети (текстуални задатки зоз математики, упутства за роботу у настави 
предмета Швет коло нас, упутства за рижни файти наставних лїсткох як за индивидуалну, так и 
за ґрупну роботу и подобне).На тот способ школяре вежбаю як читанє наглас так и читанє у 
себе, зоз напредок задатим задатком и пририхтую ше за самостойне ученє.Квалитетне читанє ма 
вельо функциї, а скорей шицкого функцию трансфера, понеже без читаня и розуменя 
пречитаного скоро же нєт ученя других предметох. Успишносц у шицких других предметох и 
обласцох ученя директно завиши од квалитета читаня односно розуменя пречитаного. 
 
Робота на тексту 
 
Читанє кнїжовного тексту служи и як приклад за розуменє и препознаванє порученьох хтори 
текст ноши, алє и препознаванє кнїжовней файти (приповедка, сказка, басна, загадка,  присловка 



и драмски текст) и єй характеристикох, без дефинованя поняцох.У  другей класи треба обрациц 
увагу на обачованє важнєйших цалосцох у тексту, на похопйованє пасуса   як часци ширшого 
текста, ушорйованє часцох текста до хронолоґийней и смисловей лоґичней цалосци.При 
анализованю амбиєнту, подобох и подїйох  оспособйовац школярох же би обачовали 
характеристични деталї, препознавали причиново - пошлїдково вязи, а окреме же би шлєбодно 
виношели свойо становиска и арґументовали их зоз прикладами зоз текстох.Школярох треба 
мотивовац же би препознавали и толковали порученя, намири и чувства у пречитаних текстох, 
алє и же би их повязовали зоз власним искуством.Толкованє текста ше найвецей зводзи на 
елементи розуменя подїї, фабули и основного порученя. До тих елементох мож дойсц зоз 
шлєбодну розгварку, алє школярох  вше баржей треба  унапрямовац на препознаванє одредзених 
зявеньох у реалним живоце. 
Обробок драмских текстох за дзеци як и драматизация обробених текстох оможлївює 
мотивованє школярох на рижни творчи активносци як цо то сценски наступ, драмске бависко, 
бабкарске бависко, драмски диялоґи. Розвиванє кнїжовних поняцох при школярох нє 
подрозумює ученє дефиницийох, алє менованє и описне обгрунтованє поняцох, обачованє улоги 
одредзеного поняца у кнїжовноуметнїцким тексту. 
 
 
ЯЗИК 
 
Ґраматика и правопис 
 
У настави язика школяре ше оспособюю за правилну усну и писану комуникацию на 
стандардним руским язику. Прето поглєдованя у тим програму нє унапрямени лєм на язични 
правила и ґраматични норми, алє на їх функцию.Програма унапрямена на розвиванє виходох и 
школярских компетенцийох за примену ґраматичних правилох у писаней и бешедней 
комуникациї. 
Плановани ґраматични и правописни правила ше нє усвоюю и увежбую изоловано, алє повязано 
зоз другима наставнима обласцами, без огляду чи то буду похасновани приклади зоз даєдного 
кнїжовного дїла, чи усвоєне правило злєпшує школярску усмену або писану комуникацию.Так 
наприклад розуменє виреченя як обвисценя, питаня и розказу и означованє виреченя у бешеди з 
хаснованьом одвитуюцей интонациї и павзох найлєгчейше мож увежбовац зоз виразним 
читаньом одвитуюцих текстох, зоз читаньом диялоґох и драматизацию обробених  кнїжовних 
дїлох. Так школяре ефикаснєйше усвоюю и знаня вязани за правилне хаснованє знакох 
интерпункциї бо на практичних прикладох видза розлики медзи нїма и їх функцию, як у 
кнїжовних дїлох, так и у каждодньовей комуникациї.Зоз морфолоґиї ше розвиваю основни знаня 
о меновнїкох, дїєсловох и прикметнїкох. За кажду файту словох перше ше уводзи поняце, а 
потим розликованє подфайтох. 
Правописни правила школяре усвоюю поступнє, зоз повторйованьом уж наученого и поступним 
уводзеньом нових змистох, и то прейґ рижних вежбаньох як на уровню словох, так и на уровню 
виреченьох и текста. Правописни вежби оможлївюю школяром же би усвоєне правописне знанє 
практично и спонтано применьовали.У тим возросту би требало применьовац прости 
правописни вежби хтори вигодни за звладованє лєм єдного правописного правила, почитуюци 
принципи поступносци, систематичносци, єдинства теориї и пракси. 
 
ЯЗИЧНА КУЛТУРА 
 
Усне висловйованє 



Усне висловйованє у другей класи часта форма комуникациї у школи.За розвой и култивованє 
усней комуникациї треба цо вецей хасновац  дзецом прицагуюци бависка представяня, бависка 
улогох, драмски бависка, рецитованє, бабкарски бависка, бависка асоцияциї, здумованє 
приповедкох зоз їх преширйованьом, уводзеньом нових подобох, пременку подїйох и 
подобне.Школяре тиж треба же би научели описовац, поднєсц звит, преприповедац самостойно, 
по парох або у ґрупи.Таки интеґративни бависка опущую школярох.Мож их комбиновац зоз 
рисованьом рисункох, або стрипох, лєбо их обогациц зоз рухами и музику цо ище баржей 
помоцнює їх мотивацийни характер.То можу буц и бешедни бависка нпр. розгварка зоз кнїжовну 
подобу, або ситуацийни бависка одн. стварни ситуациї. 
Познєйше усна комуникация ше баржей опера на дзецинске искуство и розвива ше през 
зложенши активносци.Циль таких активносцох рижнородни: 

- порушованє школярох же би участвовали у комуникациї 
- пестованє язично правилней комуникациї 
- же би знали поднєсц звит о власней роботи и роботи других, 
- же би знали описац предмети, людзох,животинї, рошлїни, зявеня у природи, або слики 
- же би знали виприповедац свойо дожица, правилно спатраюци свою улогу у подїї, або же би 

приповедали о подїї з вецей углох патреня 
- оспособйованє школярох же би виражовали дзеку (афирмативно и процивно: сцем, будзем, жадам, 

наздавам и радуєм ше и подобне). 
 
 
 
Писане висловйованє 
Писана комуникация подрозумює одношенє школяра зоз текстом.Найчастейши вежби за розвой 
писаней комуникациї то: преписованє, диктат, писанє одвитох на питаня, опис,писане 
преприповедованє текста, писани состави о одредзеней теми итд. 
Преписованє виреченьох и виривкох з текстох ше вежба з цильом же би ше усовершовало 
технїку и швидкосц писаня, алє преписованє може буц и з напредок задатим задатком 
(дополньованє виреченьох, ушорйованє деформованого виреченя, пренаходзенє глєданих 
прикладох и подобне). 
Диктат як форма писаного вежбаня наменєни за розвиванє правописних навикнуцох и за 
преверйованє общей писменосци школярох, алє ше зоз нїм можу ришовац и язични и стилски 
задатки.У другей класи мож попри диктатох з толкованьом, диктатох зоз зопераньом гришкох, 
контролних и автодиктатох, хасновац и творчи диктати зоз уруцованьом словох, або пременку 
словох (пременка роду, числа словох, або писанє у другим чаше). 
При писаним преприповедованю  потребне оспособйовац школярох же би обачовали цо значне, 
цо мож посцигнуц зоз вреднованьом преприповедованя и наглашованьом школяром цо успишне, 
а цо менєй успишне у тей форми виражованя. 
Приповеданє облапя приповеданє збуваньох и дожицох, приповеданє на основи мриї, на задату 
тему, приповеданє на основи слики, або шора сликох. 
Описованє найзложенша форма усного и писменого виражованя. Школярох перше треба 
оспособиц же би ше меркуюци припатрали, обачовали, одкривали, замерковйовали, 
поровновали, а аж вец дату предметносц думково заокружовали и язично оформйовали.При 
читаню кнїжовноуметнїцких текстох  треба школярску повагу унапрямиц на гевти места у 
хторих єст даяки описни елементи, бо то найлєпши приклади за спонтане усвойованє технїки 
описованя. 
Язичну култура школярох пестує ше и през бависково активносци, окреме през язични 
вежби.Файту бависка треба вибрац спрам интересованьох школярох, або у контексту наставного 



змиста.То можу буц ребуси, загадки, розчитованки, єдноставни крижальки, осмосмерки, 
асоцияциї, преширйованє задатих виреченьох итд. 
Лексично-семантични вежби служа за збогацованє словнїка школярох указуюци на розлични 
можлївосци при вибераню словох и виразох, Так ше при школярох розвива звикнуце же би 
глєдали  адекватни язични вираз за тото цо сцу виражиц, зависно од комуникативней ситуациї и 
звекшує ше фонд таких словох и виразох у їх словнїку. 
 
III. ПРОВАДЗЕНЄ И ВРЕДНОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
Провадзенє напредованя и оценьованє посцигнуцох школярох треба же би було формативне и 
сумативне и реализує ше спрам Правилнїка о оценьованю школярох у основним образованю и 
воспитаню. Провадзенє и вреднованє школяра почина зоз инициялним преценьованьом уровня 
на хторим ше школяр находзи. Под час реализациї настави и ученя наставнїк порядно указує 
школярови на квалитет його посцигнуцох, так же би повратна информация була прилагодзена, 
достаточно ясна и мотивацийна. Школярох треба оспособйовац же би преценьовали власне 
напредованє спрам витворйованя виходох предмета, як и напредованє других школярох. 
 
 
IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУСВЕТ ОКО НАС КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ  
ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
Тема: ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ 
(HOL ÉL AZ EMBER?) 

1) Моје пребивалиште некад и сад 
(Lakóhelyem régen és ma); 

2) Историјска предања 
(Történelmi mondák). 
IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУМУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ  
ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за пeвањe или свирање:  
Нарoднe пeсмe 

1. Ишло дзивче по воду (Ишла је девојка по воду)– русинска народна песма 
2. Пречистая Дїва (Пречиста Дјева)– русинска божићна песма 
3. Зламала ше кормань-деска (Сломило се рало)– русинска народна песма 
4. Ей кед би я биду знала (Кад би` за невољу знала)– русинска народна песма 

 
Дeчјe пeсмe 

1. Гей до школи дзеци мали (Хеј, у школу децо мала) – М. Кољесар 
2. Тик и так (Тик и так) – М. Хорњак 
3. Шлїмак(Пуж) – М. Хорњак 
4. Рибар (Рибар) – М. Хорњак 
5. Писня медведза (Песма медведа) – И. Тимко 



6. Перши шнїг(Први снег) – М. Хорњак, М. Хорњак-Лелас 
7. Веє, веє(Веје, веје) – С. Макаји, Т. Барна 
8. Руки(Руке) – М. Ковач, Ј. Рамач- Чамо 
9. Колїсанка(Успаванка) – М. Римар, Т. Барна 
10. Нє мам злата(Немам злата) – Н. Голуб 
11. Писня Няфка(Песма Њафка) – И. Тимко 
12. Пришла яр(Стогло је пролеће) – М. Хорњак 
13. Перша любов(Прва љубав) – В. Дудаш 
14. Козо, козо брадата(Козо, козо брадата) – М. Ковач, И. Ковач 

Музичко-дидактичкe игрe 
1. Мак (Мак) – дечја 
2. Плїва шаркань (Плива змај) – русинска народна песма 
3. Посадзим я грушку (Посадићу крушку) – дечја песма 
4. Тач, тач, рапотач (Тач, тач, рапотач) – дечја песма 
5. Спадла коза (Пала је коза) – дечја песма 

 
Брoјалицe 

1. Єден рок (Једна година) 
2. Грає Мижо на тамбури (Свира Мижо на тамбури) 
3. Єден єлень, два донґови (Један јелен, два бумбара) 

 
Свирањe на дeчјим инструмeнтима  

1. Гей до школи дзеци мали (Хеј, у школу децо мала) – М. Кољесар 
2. Рибар (Рибар) –М. Хорњак 
3. Пречистая дїва(Пречиста дјева) – русинска божићна песма 
4. Зламала ше кормань-деска (Сломило се рало)– русинска народна песма 

 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за слушањe: 
Нарoднe пeсмe 

1. Русинске народне песме у извођењу народног оркестра 
2. Ґовля танєц (Говља–игра) – русинска народна игра 
3. В Вифлеєми днес Мария (У Витлејему је данас Марија) – русинска божићна песма 
4. Закарпатска свита (Закарпатска свита) – обраде народних мелодија 

 
Пeсмe за дeцу 

1. Школски дзвон (Школско звоно) – М. Ковач, М. Хорњак 
2. Тик-так (Тик-так) – М. Хорњак 
3. Оленка (Оленка) – И. Тимко 
4. Колїскова (Успаванка) – М. Ковач, Т. Барна 
5. Приватна зоо заграда (Приватни зоо врт) – Д. Папхархаји, М. Бођанец 

 
МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за пeвањe: 
(допуна) 
 
Нарoднe пeсмe 
1.Kinyílt a rózsa 
2.Ti csak esztek isztok 
3.A gúnárom elveszett 



4.Virágéknál ég a világ 
5.Esik eső karikára 
6.Azért mondom néktek 
7. Icike-picike a Csabai utca 
 
Дeчијe пeсмe 
1. Непознат аутор: Már tapsoljunk, újra vigadjunk 
2. Непознат аутор: Egyél libám, egyél már 
3. Járdányi Pál: Hervad már 
4. Járdányi – Weöres: Sándor napján megszakad a tél 
5. Kodály – Weöres: Mély erdőn 
6. Непознат аутор: Úszik a kácsa 
7. Kodály – Weöres: Jön a kocsi most érkeztünk 
8. Ádám Jenő – Szabó Lőrinc: Háp, háp, háp!  
9. Непознат аутор: Ess eső, ess! 
10. Непознат аутор: A Kállói szőlőbe 
11. Непознат аутор: Láttál-e már valaha? 
12. Непознат аутор: Béka a fa tövén 
13. Непознат аутор: Suttog a fenyves zöld erdő 
14. Непознат аутор: Télapó itt van 
15. Vass L. – Várkonyi: Ezüst fenyő, szép sudár 
16. Непознат аутор: Jaj de árva ez az erdő 
17. Kodály: Száll a madár  
18. Kodály – Weöres: Zsong-bong a határ 
19. Kodály – Weöres: Zajgás, nevetés 
20. Непознат аутор: Zúg, dong 
21. Непознат аутор: Fut, szalad a pejkó 
22. Непознат аутор: Árok széllén búzaszál nőtt 
23. Непознат аутор: A part alatt 
24. Непознат аутор: Süssünk, süssünk valamit 
 
Музичке-дидактичкe игрe 
1. Elvesztettem zsebkendőmet 
2. Ispiláng, ispiláng 
3. Hold, hold, fényes lánc 
4. Méz, méz, méz 
5. Tüzet viszek 
 
Бројалице 
1. Еgy petty, libapetty 
2. Sírjunk, ríjunk 
3. Két kis kakas összeveszett 
 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за слушањe: 
(допуна) 
 
Нарoднe пeсмe 
1.Katalinka, szálljel 
2.Mégaztmondják, nemillik 



Пeсмe за дeцу 
1. Kodály: Hajnövesztő  
2.Egyél, libám – Једи, гуско /дечји хор/ 
3.Kodály: Méz, méz, méz – Кодаљ: Мед, мед, мед 
4. JárdányiPál: Gergő nótái – Пал Јардањи: Гргине песме /хорска композиција/ 
5. Karácsonyi ének – Pásztorok, pásztorok, Божићна песма – Пастири, пастири 
6. Népdalokfurulyán – Nародне песме на фрули 
7. JárdányiPál: Tavaszköszöntő – Пал Јардањи: Поздрав пролећу 
 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 
 

KIMENET 
A tanév végére a tanuló: 
 

RÉSZTERÜLET/ 
TÉMA 

TARTALOM 

 Elsajátítja a helyes 
kiejtést, hangsúlyt, 
hanglejtést; 

 pontosan artikulál, 
beszéde tagolt, érthető 
és közepes tempójú; 

 helyesen ejti ki a rövid 
és a hosszú magán- és 
mássalhangzókat; 

 alapszinten képes 
verbális 
kommunikációra; 

 rövid szóbeli üzenetet 
fogalmaz meg, 
megfelelő szavakkal; 

 kívülről/fejből mond 
rövid népköltészeti 
alkotást, drámai 
szöveget, 
gyermekverset; 

 képes egyszerű 
beszédszituációk 
eljátszására; 

NYELVI 
KULTÚRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszéd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szókincsfejlesztő és mondatalkotási 
gyakorlatok. 
Az életkornak megfelelő rövid mesék, 
történetek. 
Irányított és szabadon folytatott 
beszélgetés (párbeszéd).  
 
Nyelvi  játékok. 
 
Beszélgetések, szituációs játékok. 
 
 
Dráma- és dramatizált szövegek, színpadi 
improvizációk. 
 
 
Jelenetek előadása és bábozás. 
 
 
Hibás szórendű mondatok javítása. 
 
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű 
szavak gyűjtése. 
 

А tantárgy neve MAGYAR NYELV – ANYANYELV A NEMZETI KULTÚRA 
ELEMEIVEL 

Cél A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának célja, hogy a szerb nyelvű 
tagozatra járó magyar anyanyelvű tanulók elsajátítsák a magyar  nyelv 
alapvető nyelvhasználati szabályait, és megfelelő módon tudják magukat 
kifejezni szóban, tudatosuljon bennük az anyanyelv fontossága a nemzeti 
identitás megőrzése szempontjából. 

Osztály Második 
Évi óraszám 72 óra  



 a felolvasott rövid 
szöveggel kapcsolatban 
tud a feltett kérdésekre 
válaszolni (elmesélni a 
szöveg tartalmát). 

 
Önellenőrzés, közös javítás. 
 

 Figyelmesen hallgatja 
beszédpartnerét, és nem 
szakítja félbe; 

 meghallgatja, megérti 
és értelmezi az 
üzenetet; 

 megérti a felolvasott, 
rövid ismeretterjesztő  
szöveget; 

 átéli az irodalmi 
szöveget a bemutató 
olvasás során. 

 Befogadás 

Valós vagy szimulált helyzetek.  
Szóbeli közlés befogadása. 
Felolvasott szöveg befogadása 
 
Utasítás, szóbeli üzenet. 
A másokra figyelést fejlesztő játékok. 
 
Ismeretterjesztő szöveg bemutatása. 
 
 
Irodalmi szöveg bemutatása. 

 Felismeri a verset és a 
mesét; 

 meghatározza a szöveg 
témáját; 

 meghatározza a szöveg 
számára kevésbé érthető 
tartalmi elemeit; 

 meghatározza a szöveg 
cselekményét, annak 
idejét és helyét; 

 felismeri a szereplőket, 
és meg tudja 
különböztetni őket a 
pozitív és negatív 
tulajdonságaik alapján; 

 képes rövid szöveget 
értelmezni; 

 felismeri a rímet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRODALOM 

Választható és adaptálható 
ISKOLAI OLVASMÁNYOK 
Költészet: 
Balázs Imre József: A mese/Cseh 
Katalin: Meghatározás 
Fecske Csaba: Jó leszek/A nagymamánál 
Kovács András Ferenc: Kanásznóta  
Tolna Éva: Ünnep 
Tóth Krisztina: Kobra 
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske 
József Attila: De szeretnék... 
Nemes Nagy Ágnes: Mi van a titkos 
úton? 
Weöres Sándor: A kutya-tár 
Tamkó Sirató Károly: Mondjam még? 
Kányádi Sándor: Három kérdezgető 
Próza: 
Janikovszky Éva: Már megint (részletek)  
May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház  
Csukás István: Süsü, a sárkány (részlet) 
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok 
Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga 
Népmese: Kutya akart lenni 
Kolozsvári Grandpierre Emil: A pecsenye  
Népmese: A róka és a gólya 
Darvasi László: Pálcika, ha elindul (A 
nem varázslás) 
Népköltészeti alkotások: 
mondóka, közmondás, szólás, találós 
kérdés, szöveges népi gyermekjáték. 
Drámai szöveg:  
Dušan Radović: Nebáncsvirág 



Tudományos és ismeretterjesztő 
szövegek 
A magyar nemzeti kultúra elemeivel 
kapcsolatos szövegek. 
Válogatás a gyermekenciklopédiák és a 
gyermeklapok szövegeiből. 
Irodalomelméleti fogalmak: 

 vers;  
 mese;  
 a cselekmény; helye és ideje; 
 a mű szereplője – külső és belső 

tulajdonságai és cselekedetei. 
 Megkülönbözteti és 

megnevezi a hangot, a 
szót és a mondatot; 

 odafigyel a helyes 
szórendre; 

 kérdő mondatokat tud 
szerkeszteni; 

 a főnevek többes számát 
helyesen használja; 

 a helyhatározó ragokat 
megfelelően használja. 

 
 

NYELVTAN 
 
 

Csoportmunka, nyelvi játékok 
alkalmazása. 
Hallás után befogadott mesével, 
történettel kapcsolatban rövid mondat 
megfogalmazása, szereplők nevének 
felsorolása. 
A szerb nyelv hangrendszerétől eltérő 
magyar hangok ejtésének gyakorlása. 
Ismert történetekkel kapcsolatban kérdés 
megfogalmazása. 
Párbeszéd folytatása játék keretében, 
illetve ismert szöveggel kapcsolatban.  

 
Kulcsszavak: nyelvi kultúra, irodalom, szövegértés, nyelvismeret, alapvető kommunikációs készség és 
nyelvhelyesség. 
Korreláció: zenekultúra, képzőművészeti kultúra, szerb mint anyanyelv, környezetismeret. 
 
DIDAKTIKAI-MÓDSZERTANI UTASÍTÁS 
 
A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának és tanulásának tantervi alapját a kimenet elemei, a 
tanulási folyamat, valamint a tanulói eredmények képezik. A kimenet magában foglalja a rendszerbe 
épített tudás, a készségek, álláspontok és értékek leírását, amelyeket a tanuló gyarapít, fejleszt és 
elmélyít a tantárgyi részterületek révén. 
 
I. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS TERVEZÉSE 
A tanítás és a tanulás tervezése felöleli az éves és az operatív tervek elkészítését, valamint az órára, 
napra/hétre való előkészületeket. Az éves tervet Gantt-diagram formájában kell elkészíteni, amely 
összhangban van az iskolanaptárral és az évi óraszámmal, valamint havi felbontásban tartalmazza az 
óraszámot részterületenként.  
A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának és tanulásának programstruktúrája az általános iskola 
második osztályában a következő három részterületet foglalja magába: nyelvi kultúra, irodalom és 
nyelv. Az ajánlott óraszám részterületenként: nyelvi kultúra – 30 óra irodalom – 30 óra és nyelvtan – 
12. Az ajánlott óraszám tájékoztató jellegű, mivel a tanítási részterületek összefüggnek egymással, és 
azokat nem lehet egymástól izoláltan tanítani.   
Az éves tervvel összhangban ki kell alakítani az iskolai olvasmányok szövegeinek jegyzékét, 
havonkénti lebontásban. A szövegek ilyen módon történő felosztása, mint eddig is, a szövegek 



bizonyos kritérium szerinti csoportosításán és összekapcsolásán alapul – az irodalmi mű jellege és 
szerepe; szövegfajta; a szöveg célja: szövegértés/elmesélés/értelmezés; évszakok; jelentős dátumok és 
ünnepek; a tanulói közösség; a tartalmak és a kimenetek tantárgyi és tantárgyközi kapcsolata; 
tantárgyközi kompetenciák stb. Vagyis a szövegek korrelációját azok rokon tematikai-motivációs 
egységekbe való besorolása teszi lehetővé. A szövegrokonságon alapuló funkcionális összekapcsolás 
lehetséges példái (semmiképpen sem egyetlen):  

 barátság; 
 család;  
 iskola;  
 humor;  
 leírás; 
 mesevilág stb. 

Az operatív terv az operacionizált kimeneteket, a definiált tanítási egységeket, a tantárgyközi 
kapcsolatokat (korrelációt), a megvalósítást, az értékelést, valamint (a tanító által lényegesnek tartott) 
egyéb elemeket tartalmazza. Az éves és az operatív terveket az iskolanaptárral és az iskolai élettel 
összhangban kell elkészíteni. Az óravázlatnak tartalmaznia kell az óra célját, a kimeneteket, a tanulói és 
a tanári tevékenységet/aktivitást, a megvalósított kimenet ellenőrzési módját (a visszacsatolást), a 
kiválasztott tanítási módszereket, eljárásokat és a tanulási stratégiákat.   
 
II. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS MEGVALÓSÍTÁSA 
A nyelvi kifejezőkészség közvetlen kapcsolatban áll az egyén megismerő képességének a fejlődésével 
általában. A nyelvtanulás, a nyelv szerkezetének és szerepének megismerése sokkal eredményesebb, ha 
a tanító/tanár a nyelvet a kommunikáció szolgálatába állított természetes eszköznek fogja fel, mintha a 
nyelvi szabályokat elszigetelten, kontextusok nélkül tanítaná. Alapvető feladat az értelmes, kifejező 
beszédtechnika, a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció alakítása, a tanulók nyelvi tudásának 
továbbfejlesztése, melynek során lényeges a magyar nemzeti kultúra elemeinek megismerése. 
A tanítási részterületek összefüggnek egymással, és nem lehet őket egymástól elkülönítve tanítaní.   
 
NYELVI KULTÚRA (SZÓBELI KIFEJEZŐKÉSZSÉG) 
 
Az első osztályban a nyelvi kultúra az alapvető beszédfejlesztést, valamint a beszédhallás fejlesztését 
foglalta magába, a második osztályban ennek a részterületnek a készségszintűvé mélyítésén van a 
hangsúly. A nyelvi kultúra részterületének céljai az egyéb részterületekkel összhangban, vagy önálló 
tanegységek keretében valósulnak meg. A második osztályban figyelmet kell fordítani a szóbeli 
kifejezőkészség permanens fejlesztésére. Az alapozás lényege, hogy a tanulók viszonylag fejlett 
beszédalap birtokába jussanak. Ezért beszédüket a szó, a mondat és a szöveg szintjén egyaránt 
fejlesztjük, és a fejlesztés folyamatában nemcsak a nyelvi kultúra részterületeit használjuk ki, hanem a 
szövegelemzés és a nyelvhelyesség nyújtotta lehetőségeket is.  
A beszédfejlesztés alapozását szolgáló (szó-, illetve mondatszintű) tevékenységformák közül kiemelünk 
néhányat: közös szógyűjtés adott szempontok szerint, szavak csoportosítása, rokon értelmű szavak 
felismerése adott szóhalmazból, szópárok alkotása, mondatalkotás képek segítségével, megadott 
szavakkal, kifejezésekkel, hiányos mondatok kiegészítése, kérdések alapján válasz megfogalmazása. A 
szövegszintű beszédfejlesztés történhet kép/képsor alapján. A szóbeli megnyilvánulás része a 
versmondás és a drámarészletekben való hangos szereplés is. Fontos szerepet játszanak ebben a 
párbeszéddel kapcsolatos feladatok (párbeszéd alkotása adott szöveg dramatizálásával, adott téma 
alapján, megjelölt téma alapján megadott mondatok felhasználásával vagy szereplők megadásával).  
A tananyagot témakörök és témák szerint ajánlott feldolgozni. Az első osztályban javasolt témákon 
kívül még a következő témákat lehet feldolgozni:  
 



NAPSZAKOK: reggel, dél, este, délelőtt, délután, éjjel. 
ÉTKEZÉS: Reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna (étkezés közben az illedelmes viselkedés szabályai). 
Egészséges táplálkozás. Az idő mérése (óra és perc). Tőszámnevek 1–60-ig. Sorszámnevek 1‒20-ig. 
VÁSÁROLUNK: A piacon. A boltban. A játékboltban. 
TERMÉSZET: Az évszakok váltakozása. A hónapok. 
 
A tanulók beszédkultúráját játékos aktivitásokkal is fejleszthetjük: nyelvi játékkal, játékos 
beszélgetéssel (pl. beszélgetés egy meseszereplővel), szituációs gyakorlatokkal (pl. beszélgetés az 
üzletben, a piacon, a szünetben, az iskolaudvaron) stb.  
A befogadás (beszédhallás), a kommunikációs partner meghallgatása a kommunikáció lényeges eleme. 
A tanulókat arra utasítjuk, hogy az irányított és a szabadon folytatott beszélgetések során, de a valós 
szituációkban is, figyelmesen és kulturált módon hallgassák meg társukat. Az oktatási kontextusban 
(utasítások, szóbeli üzenetek közvetítésekor) a tanulók figyelemmel hallgatják mások beszédét, majd 
megfelelő módon reagálnak az elhangzott üzenetre, azaz a felnőttektől és a társaktól hallott szóbeli 
utasítás és kérés alapján cselekszenek. A szimulált helyzetben és a másokra figyelést fejlesztő 
játékokban, ismeretterjesztő és irodalmi szöveg bemutatásakor is figyelmesen meghallgatják az 
elhangzottakat. A valós beszélgetésben, a megfelelő szituációkban mind a tanító, mind a társak 
beszédét is figyelemmel kell kísérniük. 
A nyelv gazdag szókészletéből való tudatos válogatás nem képzelhető el a tanulók szókincsének 
állandó bővítése nélkül. Ezért figyeltetjük meg az olvasmányok stíluseszközeit, nyelvi fordulatait, 
tanítjuk meg az új szavakat, kifejezéseket.  
 
IRODALOM 
 
 Az irodalomra vonatkozóan az 
ajánlott szövegeket a tanulók a tanév folyamán fogadják be (a tanító/tanár felolvasása alapján), szem 
előtt tartva a magyar tagozatos második osztályosok számára készült tankönyvet/tankönyveket is. A 
tanító/tanár a gyerekek egyéni sajátosságainak és a közösség lehetőségeinek megfelelően tervez, és 
választja meg a felsorolt iskolai olvasmányok közül a megfelelőket. 
A tanító az iskolában különböző szövegtípusokkal ismerteti meg a tanulókat, amelyeket meg is értenek, 
de megértik az enciklopédiák és a gyermeklapok szövegeit is. Észre tudják venni az eseményt, a 
cselekvésmozzanatokat, az időbeli és térbeli viszonyokat.  
A tanterv egyszerű, rövid, néha adaptált szövegeket lát elő, így a tanulók könnyen felfedezhetik a 
szövegekben az események időrendi sorrendjét, meghatározzák az esemény helyét és idejét. A 
tanulónak meg kell különböztetnie a verset a mesétől.  
Szoktatni kell a tanulókat arra, hogy megtalálják a számukra ismeretlen szavakat, megkérdezzék a 
tanítótól azok jelentését, hogy minél pontosabban megértsék a szöveg értelmét. A tanító kérdéseket tesz 
fel (ki?, mi?, hol?, mikor?, miért?) a felolvasott szöveg tartalmával kapcsolatosan. A tanulók 
válaszaikat egyéni képességeiknek megfelelően adják meg: mondatok, összefüggő mondatok vagy 
rövid szöveg formájában. 
A verseket szavalják, a gyermekek számára írt drámaszövegek feldolgozásakor a tanulók számos 
kreatív tevékenységre motiváltak, amelyek a mű hatására keletkeznek (színpadi előadás, drámajáték, 
bábjáték, gyermekszínházi előadások, dramatizált részletek megbeszélése).  
Első osztálytól a tantervi tartalmak azt sugallják, hogy az irodalomelméleti fogalmakat  fokozatosan 
sajátítsák el. A tanítónak javasoljuk, hogy folyamatosan új szavakkal gyarapítsák a tanulók szókincsét. 
Az irodalmi fogalmak elsajátítása nem azt jelenti, hogy a gyerekek a definíciókat megtanulják, hanem 
megértik a fogalmak leíró magyarázatát, az irodalmi szövegben betöltött szerepüket.  
A nyelvi kultúra keretében, valamint az irodalmi szövegek feldolgozásánál is, fejleszteni kell a 
szövegértés képességét. A tanító a tanév folyamán rendszeresen mond el rövid történetet (képpel vagy 



képsorral szemlélteve), mesét, amelyet a gyerekek hallás alapján befogadnak, beszélgetnek róla. Az 
aktív hallgatás során a tanulók képesek lesznek az irodalmi, az ismeretterjesztő és más szövegek 
befogadására.   
 
NYELVTAN 
 
A tanuló a tanító irányításával összehasonlítja a magyar és a szerb nyelv hangjait. Képek és indukciós 
szövegek kapcsán mondatokat és kérdéseket fogalmaz meg, majd egyszerű mondatokkal történetet 
mesél el. Megadott szavakból mondatokat alkot, a szórendre figyel, annak jelentőségét felismeri. 
Szavakat gyűjt adott témával kapcsolatban. A kérdésekre válaszokat fogalmaz meg.  
 
III. A TANÍTÁSI ÉS TANULÁSI FOLYAMAT KÖVETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 
A tanuló eredményeinek és tudásának értékelése és osztályozása A tanulóknak az általános iskolai 
oktatásban és nevelésben való osztályozásáról szóló szabályzattal összhangban kell, hogy történjen. A 
tanuló előrehaladásának mértékét, valamint az értékelést a tanuló kezdeti tudásszintjéhez kell 
viszonyítani. A tanár a tanítási-tanulási folyamat során állandó jelleggel és egyértelműen visszajelez a 
tanulói tudás minőségére vonatkozóan. A visszajelzésnek útmutatóként kell szolgálnia a további 
munkához, de ugyanakkor motiválnia is kell vele a tanulót. Minden tanulói tevékenységet értékelni 
kell, de az értékelés és a visszajelzés mellett fontos feladat, hogy rászoktassuk a tanulókat az 
önértékelésre. 
 
РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 
 
Назва предмету     РУСКИ ЯЗИК З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ 
 
Циль                      Циль настави и ученя руского язика з елементами националней култури 
то попсцигнуц таки ступень розвою комуникативних схопносцох   школяра же би вон 
самостойно применьовал схопносци висловйованя у стандардних и фахових 
комуникативних ситуацийох ( у складзе зоз тематичнм минимумом и у писаней форми), 
пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и упознаванє 
школярох зоз елементами традициї, култури и обичайох Руснацох. 
 
Класа                     Друга 
 
Рочни фонд 
годзинох              72 годзини 
 
 
 
ИСХОДИ 
По законченей класи 
теми(обласци) 
школяр годзен: 

ОБЛАСЦ / ТЕМА ЗМИСТИ 

 
- познац букви руского 
язика 
- писац по руски з руску 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
 
Поезия  
 



кирилку 
- читац руски тексти 
прилагодзени його 
возросту 
- преписовац слова по 
складох 
- пополньовац крижальки, 
ребуси 
- розкладац слова на 
склади 
- кладац слова зоз 
задатих складох 
- писац вельку букву на 
початку виреченя и при 
власних менохи 
презвискох 
- писац знаки 
интерпункциї; точки, 
запяти, викричнїк и знак 
питанями 
- приповедац о власних 
дожицох 
- приповедац о патрених 
филмох и театралних 
представох 
- правилно хасновац 
потвердзуюци и 
одрекаюци слова 
- павилно одвитовац з 
полним виреченьом  
- хасновац розлични 
форми приповеданя 
- хасновац диялоґ як 
форму розгварки 
- драматизовац кратши 
басни и анеґдоти 
- розликовац род и число 
єствох и зявеньох 
- правилно хасновац 
бешеду у терашнїм, 
прешлим и будуцим 
чаше 
- чишлїц основни и 
шорни числа 
- розликовац 
характеристики руского 
народного облєчива 
- розликовац руски 
народни традицийни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КУЛТУРА 
ВИСЛОВЙОВАН
Я 
 
ОРТОЕПИЯ И 
ПРАВОПИС 
 
 

1. Михал Ковач                     Качур рибар 
2. Йован Й. Змай                  Качур и жаби 
3. Гавриїл Надь                    Брамушка и 
пчолка 
4. Мелания Павлович   .      Мотильчок 
5. Михал Симунович           Давно то 
було 
 
Проза 
 
Яков Кишюгас “Черешньов квиток “ 
 
1. Чудо                                   
2. Скрита цеплота 
3. Ластовки                            
4. Качур                                  
5. На долїни                           
6. Ґовлї и жаби                      
7. Мац                                    
8. Цаганє шерпенки              
9. Тайна                                  
10. На пошти       Мали писани букви п,т 
11. Вельки писани букви    Д;Б Й 
12. Геленка и гуски            букви Г,Ґ 
13. Мещок                           буква Щ,щ 
14. Як ше дзеци бавя          буква Я,я 
15. Компютер                      буква Ю,ю 
16. Єдна Єленка                 буква Є,є 
17. Їжова фамелия              буква Ї,ї 
18. Надьово хлопи              буква Ь (мегки 
знак) ТЬ;ДЬ;ЛЬ;НЬ 
19. Джуджарово дзвони     букви Д+З  
Д+Ж 
20. Драмски тексти зоз  ЗАГРАДКИ по 
вибору 
21. Присловки, загадки по вибору 
 
 
 
Мацерински язик и язики ґругих народох 
Упознац писмо руского язика рушаюци 
од подобносцох ґу розликом у одношеню 
на сербску кирилку 
Розвиванє чувства и потреби за 
упонаваньом руского язика 
Упознаванє руского народного облєчива 
и култури Руснацох вообще 
Правилне вичварянє руских гласох 
Правилна интонация опитних и 



обичаї (Крачун и Велька 
ноц) 
- познац руски 
традицийни єдла хтори 
ше рихта на окремни 
швета 
- шпивац крачунски 
писнї и рецитовац 
коляди 
- правилно вигваряц 
гласи руского язика 
- мац правилну 
интонацию у бешеди 
- правилно поставяц 
питаня зоз интонацию 
опитного виреченя 
- одвитовац з полним 
виреченьом 
потвердзуюцо и 
одрекаюцо 
- правилно вигваряц 
гласи ДЙ и ТЙ хтори 
подобни зоз сербскима Đ 
I Ć 

викричних виреченьох 
Правилне хаснованє знакох 
интерпункциї; точка, запята, знак питаня, 
викричнїк 
Правилне писанє велькей букви на 
початку виреченя як и при писаню менох 
и презвискох 
Приповеданє о власних дожицох зоз 
пременку роду и дїєсловних часох 
Основни и шорни числа 
Диялоґ – правилне поставянє питаньох 
без опитних словох, тє. зоз интонацию 
Драматизация текста – виразне читанє по 
улогох 
Аудиовизуелни записи 
Присловки, язиколомки и загадки 
Бешедни и язиково бависка 
 

Ключни поняца: кнїжовносц, язик и язична култура. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ 
 
 Наставна програма руского 
язика зоз елементами националней култури состої ше зоз трох предметних обласцох: 
литератури, язика и култури висловйованя. Розподзельованє наставних годзинох би нє требало 
буц зробене на основи предметних обласцох, а на  каждей годзини треба окремну увагу 
пошвециц култури висловйованя школярох и култури Руснацог у Сербиї зоз акцентом на 
народну традицию и обичаї.Шицки три обласци медзисобно попреплєтани и анї єдну нє мож 
виучовац изоловано и бею учасци других обласцох. 
            Наставна програма руского язика зоз елементами националней култури фундаментуйе ше 
на исходох, односно на процесу ученя и школярских посцигнуцох. Исходи представяю опис 
интеґрованих знаньох,схопносцох, становискох и вредносцох хтори школяр формує и преглїбює 
през три предметни обласци того предмета. 
 
ПЛАНОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
Улога наставнїка контекстуализовац тоту програму спрам потребох конкретного оддзелєня 
беруци до уваги шлїдуюце: уровень знаня руского язика, состав оддзелєня и характеристики 
школярох; учебнїк и други наставни материял хтори буду хасновац; технїчни условия, наставни 
средства и медиї зоз хторима школа розполага. Од насєтавнїка ше обчекує же би за кажду 
наставну єдинку, у фази планованя и писаня пририхтованьох за годзину,  дефиновал 
диференцийовани обчековани резултати на тртох уровньох:гевти хтори би шицки школяре 



требали досцигнуц, гевти хтори би векшина школярох требала досцигнуц и гевти хтори би лєм 
даєдни школяре требали досцигнуц. На тот способ посцигує ше индиректна вяза зоз 
стандардами на трох уровньох посцигнуцох школяра, 
 
ВИТВОРЙОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
          ЛИТЕРАТУРА 
 
Основу програми литератури творя тексти зоз лектири. Лектира подзелєна по литературних 
родох  - лирика, епика, драма и збогацена є з вибором нєуметнїцких, науковопопуларних и 
информативних текстох. Обовязна часц лектири состої ше,углавним,зоз   дїлох хтори спадаю до 
основного националного корпусу. Вибор дїлох ше у найвекшей мири фундаментує на принципе 
прилагодзеносци ґу возросту. 
 
Читанє – кратших руских наодних приповедкох, текстох зоз уметнїцкей творчосци,писньох, 
баснох, сказко.Вежбанє чечного читаня зоз розуменьом хторе ше приблїжує ґу прирпдней 
бешеди. При обробку писньох треба вежбац красне читанє и рецитованє. Од школярох того 
возросту обчекує ше же би знали одредзиц цек подїйох, главни и побочни подоби, час и место 
збуваня подїї, поуки у баснох поровнац зоз подїями зоз живота. Замерковйованє елементох 
фантастичного у сказкох и пренєшеного значеня у баснох. 
Препоручує ше же би ше школяром презентовали популарни дзецински и народни дзецински 
писнї, же би ше провадзел дзецински часопис(писанє кратших литературних роботох         за 
дзецински часопис), заєднїцке патренє, анализа и бешеда о найменєй єдней театралней 
представи за дзеци по руски. 
 
Язик и ортоепия – у настави язика школяре ше оспособюю за правилну усну и писану 
комуникацию на руским литературним язику. Нужне же би наставнїк мал на розуме пресудну 
улогу прилагодзених и систематичних вежбох, односно же наставна материя нє усвоєна докше 
добре нє увежба. То значи же вежбанє муши буц состойна часц обробку наставней 
маятериї,применьованя,обновйованя и утвердзованя знаня. 
 
Правописни правила ше усвоюю з помоцу систематичного вежбаня (правописни диктати, 
виправянє гришкох у датим тексту, тести зоз питанями з правопису итд.) У рамику правописнигх 
вежбох требало би з часу на час уключиц ипитаня зоз хторима ше преверює ґрафия (правилне 
писанє буквох ). 
 
Ортоепия – наставнїк стално треба же би указовал  на важносц правилней бешеди хтора ше 
пестує зоз запровадзованьом одредзених ортоепских вежбох. Ортоепски вежби нє треба 
запровадзовац як окремни наставни єдинки, алє у рамику одвитуюцих темох зозї ґраматики: 
интонация виреченя може ше з єдного боку повязац зоз културу висловйованя, вежбаня 
рецитованя писньох и  под.Прейґ хаснованя аудио знїмкох школярох треба учиц же би 
репродуковали и усвойовали правилне вигварянє, мелодию и дикцию. 
          Даєдни ортоепски вежби можу ше витворйовац и з одвитуюцима темами з 
литератури:напр. Артикулацию мож вежбац з вигваряньом язиколамкох, теди кед ше вони 
обрабяю як чо пейц виреченя. 
          Опис – пейзажу,нукашнього и вонкашнього простору, людзох, животиньох, природних 
зявеньох. 



          Диялоґ – директна и индиректна бешеда.Школяре треба же би знали самостойно составиц 
найменєй пейц виреченя хтори маю смисла о слики лєбо увежбаней теми, и же би водзели 
диялоґ. Почитованє интерпункциї ( точка, запята, знак питаня,викричнїк) 
асц народней творчосци; акцент слова, темпо, ритм,интонация виреченя и павзи можу ше 
вежбац з гласним читаньом виривка зоз текста ( по вибору наставнїка лєбо школяра) итд. 
Рецитованє напамят научених виривкох у стиху и прози ( з помоцу аудитивних наставних 
средствох ) треба тиж же би ше реализовало як ортоепска вежба. 
 
КУЛТУРА ВИСЛОВЙОВАНЯ 
 
            Култура висловйованя – преприповедовйованє: од школяра ше обчекує же би знал 
составиц ґрупу словох на одредзену тему, а тиж и зложиц виреченя  зоз датиг словох. Школяре 
треба же би знали висловиц  свою думку и особне становиско о пречитаним тексту (цо ше ми 
попачело и чом ), нацесц наслов текста, автора, главну подобу и його прикмети. Треба же би 
знали подзековац и замодлїц за помоц. Самостойно треба же би припиведали (даскельо 
виреченя) о свойому братови чи шестри, товаришови, школскому пайташови, о живоце у школи, 
о своюм дожицу, даякей подїї у хторей особнє участвовали. Максимално три до пейц виреченя. 
          Опис – пейзажу,нукашнього и вонкашнього простору, людзох, животиньох, природних 
зявеньох. 
          Диялоґ – директна и индиректна бешеда.Школяре треба же би знали самостойно составиц 
найменєй пейц виреченя хтори маю смисла о слики лєбо увежбаней теми, и же би водзели 
диялоґ. Почитованє интерпункциї ( точка, запята, знак питаня,викричнїк) 
          Драматиюация – читанє по улогох и замена улогох. 
           Рпзгварка – збогацованє словнїка зоз каждодньового живота у узвичаєней конверзациї.  
Вежби зоз пременку и дополньованьом виреченьох. 
          Читанє – читанє гласно и у себе, правилна дикция и интонация виреченьох. Мелодия 
виреченя. 
          Преписованє – кратших виреченьох и текстох,  записованє характеристичних словох и 
виразох, преписованє зоз задатком ( замена роду, числа, часу, складох…). Писанє винчованки и 
поволанки. 
 
ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ И ВРЕДНОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
На каждей годзини наставнїк треба же би виберал диференцийни поступок , бо школяре 
розличного возросту и маю розличне язичне предзнанє. Ґраматику треба викладац у 
имплицитней форми,место виправяня гришкох гаснує ше формованє правилней бешедней 
вариянти. На годзини треба створиц приємну атмосферу, хтора оможлївює партнерске одношенє 
медзи наставнїком и школяром и помага же би ше звладала психична бариєра при активизациї 
схопносцох висловйованя. Кажде язичне средство ше демонструє у одредзеним контексту, нє 
изоловано. Под час увежбованя бешеднихсхопносцох треба же би доминофвали розлични форми 
диялоґох у интеракциї наставнїк – школяр и школяр – наставнїк. При висловйованю ше глєда 
єдноставносц, природносц, схопносц и язична правилносц. 
          Робота каждого наставнїка состої ше од планованя, реализациї и провадзеня и вреднованя. 
Важне же би наставнїк континуовано диференцийно провадзел и вредновал, попри посцигнуцох 
школяра, и процес настави и ученя , як и себе и свою власну роботу. Шицко цо ше укаже як 
добре и хасновите наставнїк вихаснує и познєйше у своєй наставней пракси, а шицко цо ше 
укаже як нєдосц ефикасне и ефективне требало би унапредзиц. 
 
 



2. ПРИЛОГ  
 
ПРАВИЛНИКО ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ 
И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ 
НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 
 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
 

A tantárgy neve MAGYAR NYELV 

Cél A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja a 
magyar nyelvet, helyesen használja a különfelé kommunikációs 
szituációkban, beszédben és írásban; az irodalmi művek olvasása és 
értelmezése révén fejlessze képzelőerejét, esztétikai-művészeti tudatosságát 
és kifejezőkészségét, kritikai és erkölcsi ítélőképességét; alapvető 
tájékozottságot szerezzen az irodalomtörténet és -elmélet, az általános és 
magyar nyelvészet, valamint a mediális írásbeliség terén; az 
interdiszciplinaritás jegyében összefüggésbe hozza a nyelvet és irodalmat 
más művészeti ágakkal és tudományterületekkel; bevezesse a tanulót a 
tudományos gondolkodásmódba; értékelje és becsülje a nemzeti értékeket 
és hagyományokat, fogadja el a különböző kultúrákat és fejlessze az 
interkulturális kommunikációt; alapozza meg és bővítse a 
kulcskompetenciákat, amelyek képessé teszik őt a minőségi életvitelre, a 
munkára, az önmegértésre és az élethosszig tartó tanulásra.  
 

Osztály Hatodik 
Évi óraszám 144 óra 
 
 

KIMENET 
A tematikai egység/terület 
feldolgozását követően a diák 
képes lesz: 

TERÜLET/ 
ТEMATIKAI EGYSÉG 

TARTALOM  

‒ Ismeri a tantervben előírt 
alapművek címét és szerzőjét. 
‒ Felismeri az irodalmi mű 
jellemző vonásait. 
‒ Meghatározza az irodalmi mű 
témáját, fő motívumait és 
szereplőit; összefoglalja, 
reprodukálja a cselekményt. 
‒ Felismeri és megkülönbözteti a 
prózai és verses formákat.  
‒ Megkülönbözteti a 
népköltészetet a műköltészettől, a 
szépirodalmi szöveget a nem 
szépirodalmi szövegektől.  

IRODALMI 
ISMERETEK 

NÉPKÖLTÉSZET 
 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
Népköltészet és műköltészet 
összekapcsolása: szerelmi dal, kesergő, 
bujdosóének. Pl. Annyi bánat (kesergő) 
és József Attila: Ringató. 
Monda és népi anekdota (utalások a 
regionális vonatkozásokra is) 
Olvasmányok a magyar 
népköltészetről (Penavin Olga, Jung 
Károly, Voight Vilmos, Dömötör Tekla 



‒ Felismeri az epikai, drámai és 
lírai szövegek beszélőjét. 
Különbséget tesz szerző és 
narrátor/lírai én között. 
‒ Különbséget tesz az epikus 
közlés alapformái, az elbeszélés 
(narráció), a leírás, az elbeszélői 
reflexió és a dialógus között.  
‒ Meg tudja állapítani a 
cselekmény helyét és idejét.  
‒ Felismeri az idézetet a 
szövegben.  
‒ Felismeri és megnevezi a költői 
jelzőt, megszemélyesítést, 
hasonlatot, metaforát, 
szimbólumot, szinesztéziát, 
ismétlés formáit, áthajlást, költői 
kérdést. 
‒ Elhelyezi a tantervben előírt 
kötelező irodalmi műveket az 
alapvető irodalmi 
kontextusokban (magyar 
irodalom/világirodalom, 
régi/újabb/kortárs, 
szóbeli/szerzői).  
‒ Képes a következő szépirodalmi 
szövegelemek meghatározására 
és példákkal való illusztrálására: 
motívum, téma, fabula, a 
cselekmény helye és ideje, 
főszereplő, mellékszereplő stb.  
‒ Az irodalmi művekben a 
szövegrészletek, a hősök és a 
helyzetek alapján felismeri a 
műnemet és a műfajt.  
‒ Ismeri és megnevezi a 
következő fogalmakat: monda, 
mítosz, elbeszélő költemény, dal, 
tájleíró költemény, ballada, 
elbeszélés, novella, regény, levél, 
episztola, mesejáték. 
‒ Ismeri és megkülönbözteti, 
(jellemző vonásait kiemeli) az 
átmeneti műfajokat (ballada). 
‒ Felismeri és megnevezi az átvitt 
jelentést. 
‒ Ismeri és megnevezi a 
következő fogalmakat: meseelem, 
meseformula, bevezetés, 

stb. írásaiból) 
Népszokások és népi színjáték 
 
Kiegészítő és ajánlott szövegek 
Lázár Ervin: A kovács/Lehel kürtje 
A csóri boszorkány 
Beckó vára 
Csörsz és Délibáb 
 
Irodalmi alapfogalmak 
A szöveg formája: vers, próza. 
Műnemek: líra, epika, dráma. 
Műköltészet és népköltészet. Szerző 
(költő, író), lírai én, elbeszélő. Műfaji 
ismeretek: dal, tájleíró költemény, 
ballada, mese, monda és fajtái, 
anekdota, elbeszélés, novella, regény, 
levél, mesejáték.  
Az ütemhangsúlyos verselés. Az 
időmértékes verselés alapjai: a rövid 
és hosszú szótag fogalma. 
Mesetípusok, a népmese jellemzői, 
motívumai, szimbólumai. 
Mesemondás. A mesepoétika 
alapfogalmai. Népi színjátékok. 
 
LÍRA 
 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
Kosztolányi Dezső: Az iskolában 
hatvanan vagyunk(válogatás A szegény 
kisgyermek panaszai ciklusból) 
Csacsi rímek (Válogatás) 
 
Ady Endre: Fölszállott a páva / 
Karácsony /Föl-földobott kő 
Juhász Gyula:Tiszai csönd 
Radnóti Miklós:Éjszaka 
Varró Dániel:Túl a Maszat-hegyen 
(Naptárvers) 
József Attila: Nyár  
Radnóti Miklós: Bájoló 
Szabó T. Anna: A róka 
Anyaversek a magyar és a 
világirodalomban(válogatás): pl. 
Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa, 
József Attila: Anyám, Kosztolányi 



kibontakozás, bonyodalom, 
tetőpont, megoldás, valószerű és 
valószerűtlen elemek, konfliktus.  
‒ Megnevezi a leírás formáit: 
személyleírás, tárgyleírás, 
tájleírás.  
‒ Felismeri és megnevezi a 
rímfajtákat és a refrént, 
hasonlatot, metaforát, 
megszemélyesítést, ellentétet, 
fokozást, hangutánzást és 
hangulatfestést. 
‒ Felismeri és értelmezi a tanterv 
által kötelezően előirányzott 
egyszerű szövegek 
konfliktushelyzeteit, a hősök 
jellemvonásait, s velük 
kapcsolatban megállapítást tesz, 
véleményt formál.  
‒ A szépirodalmi művek tudatos, 
igényes olvasójává válik.  
‒ Tiszteli a nemzeti irodalom és 
kultúra hagyományait. 
‒ Képes esztétikai élmény 
átélésére, befogadására. 
‒ Változatos olvasási stratégiákat 
alkalmaz.  
‒ Tudatosan gyűjt információkat 
(nyomtatott, audiovizuális, 
elektronikus forrásokból) iskolai 
feladataihoz.  
‒ Könyvtárba jár, és önállóan 
választ irodalmi alkotást, képes 
naplót vezetni vagy portfóliót 
összeállítani olvasmányairól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezső: Anyuska régi képe, Pilinszky 
János: Anyám, Szergej Jeszenyin: 
Levél anyámhozstb.József Attila 
mama-verseinek kiemelése.  
 
Kiegészítő és ajánlott szövegek 
Esti Kornél rímei (Válogatás) 
Kosztolányi Dezső:A játék /Néha már 
gondolok a szerelemre 
 
Irodalmi alapfogalmak 
A költő és a lírai én. Lírai műfajok. A 
motívumok és költői képek mint a lírai 
mű kompozíciójának elemei. A lírai 
formanyelv jellemzői: képiség, ritmus, 
szerkezet. Rímfajták. Kötött és szabad 
vers. Szóképek és stíluseszközök: 
alliteráció, az ismétlés fajtái, hasonlat, 
megszemélyesítés, 
metafora,szimbólum, szinesztézia, 
ellentét, fokozás,soráthajlás, költői 
jelző, állandó jelző, ismétlés, irónia, 
hangutánzás és hangulatfestés. Költői 
kérdés. A denotatív és konnotatív 
jelentés. 
 
EPIKA 
 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
A műnemek ötvöződése a balladában: 
Arany János: A walesi bárdok / Mátyás 
anyja.  
Orbán Ottó: A walesi pártok 
Kosztolányi Dezső:Házi dolgozat 
A légy motívuma és a várakozás 
problémája: Mándy Iván:A légyvadász 
/ A légyvadász sétájaés 
Nagy Lajos: A légy 
Gobby Fehér Gyula: Az ujjak mozgása  
Németh István: Színötös 
Gion Nándor: A postás, aki egy ujjal 
tudott fütyülni 
DaniloKiš: A fiú és a kutya 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részlet) 
és filmes kapcsolatok 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 
(részletek)  



Interjúk kortárs írókkal, 
művészekkel. 
 
Kiegészítő és ajánlott szövegek 
Parti Nagy Lajos: A pecsenyehattyúk 
Garaczi László:Kúnó, a zöld diómanó 
Jódal Rózsa: Figyellek, világ! Hadaró 
Jutka kalandjai /részlet/ 
Csukás István: Keménykalap és 
krumpliorr 
Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
(részletek) 
Kosztolányi Dezső:Fánika 
Móricz Zsigmond:Fillentő 
IvoAndrić: Aska és a farkas 
 
Irodalmi alapfogalmak 
Szerző és elbeszélő. Epikai műfajok. 
Az elbeszélésmód sajátosságai: egyes 
szám harmadik személyű és én-
elbeszélés; jellemzés; párbeszéd. 
Leírások (táj-, személy-, tárgyleírás). 
Az epikai művek szerkezeti egységei. A 
szereplők jellemzésének eszközei: 
beszéd, tettek,külső tulajdonságok, 
életfelfogás, erkölcsiség. Paródia. 
Népiesség. 
 
DRÁMA 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
Beszédes István:Rozsdaszín (részletek) 
Gabnai Katalin: Tánc és dráma 
 
Kiegészítő és ajánlott szövegek 
Gimesi Dóra színházi meseadaptációi 
Szabó T. Anna: Téli rege 
 
Irodalmi alapfogalmak 
Drámai műfajok: komédia, tragédia; 
egyfelvonásos; rádiódráma.  
A dráma jellemzői: felvonás, jelenet, 
szereplők, monológ, dialógus. Népi 
dramatikus játékok. Adaptációk. 
 
ISMERETTERJESZTŐ ÉS 
INFORMATÍV SZÖVEGEK 
 (2 mű kiválasztása) 



Válogatás könyvekből, 
enciklopédiákból és gyermeklapokból 
 
HÁZI OLVASMÁNY 
(3 kötelező + 1 választható mű 
feldolgozása) 
 
Kötelező közös olvasmányok 
Arany János: Toldi (órán is 
feldolgozható) 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Gion Nándor: A kárókatonák még nem 
jöttek vissza 
Ajánlott közös olvasmányok 
Berg Judit:Galléros Fecó naplója 
Lux Alfréd: Éjszakai dolgozatjavítás 
JeffKinney:Egy ropi naplója 
Szabó T. Anna:A Fűszermadár 
Eric Knight:Lassie hazatér 
GastonLeroux: Az operaház fantomja 
Lauren Brooke:Hazatérés 
Thomas Brezina:Kiakasztasz, tesó! 
/Fiúk kizárva sorozatból/ 
JoNesbø:Idővihar a kádban 
Mark Twain: Huckleberry Finn 
kalandjai 
Böszörmény Gyula: Gergő és az 
álomfogók 
Varró Dániel:Szívdesszert 
Michael Ende:Momo / Varázslóiskola 
Németh István:Bühüm meg a lotyogi 
Fekete István: A koppányi aga 
testamentuma 
Janikovszky Éva: Velem mindig 
történik valami/ Égig érő fű  
Erich Kastner: A két Lotti  
Kontra Ferenc: A halász fiai  
Charles és MaryLamb: Shakespeare-
mesék 
Szabó Magda: Abigél 
Mosonyi 
Alíz:Boltosmesékvagymeseátírások 
Egy aktuális kortárs mű beépítése. 
 
Projektmunka vagy 
portfólió(javaslatok): 
‒ A feldolgozott művek intertextuális 
(pl. Geszti Péter: Levél Nemecsek 
Ernőnek), filmes és színházi 



kapcsolatai 
– Mátyás király és a reneszánsz udvar 
– Lovagprojekt (lovagi erények, 
szokások, öltözködés, zene, lovagi 
játékok, lovagkirályok stb.)  
– A víz világnapja(Szabó Lőrinc: 
Országos eső, Petőfi Sándor: Tisza, 
Móricz Zsigmond: Tiszaháton, ahol 
gyerek voltam, József Attila: A 
Dunánál, 
MortenA.Strøksnes:Tengerkönyv 
(részletek), Tolnai Ottó: 
Sirálymellcsont, Benedek Szabolcs: A 
fiumei cápa (részletek), Claudio 
Magris: Duna (részletek) stb.) 
–  Szabadkai és palicsi Kosztolányi-
emlékek vagy a lakóhelyhez köthető 
más hasonló projekttéma (regionális 
és helyi kultuszok) 
–  Fordításműhely 
– Nők a tudományos életben 
–  Írók és a sport 
– A légy a mitológiában, az 
irodalomban, a filmművészetben és a 
populáris kultúrában 
–  A görög mondavilág és mai 
világirodalmi átírásai(pl. 
RickRiordan:Percy Jackson és a görög 
istenek) 
– A kamasz az irodalomban (Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk, Gion Nándor: 
A kárókatonák még nem jöttek vissza, 
Mándy Iván Csutak-regényei, Mark 
Twain: Tom Sawyer kalandjai, Bálint 
Ágnes Lufi-regényei, Lázár Ervin 
kamaszhősei stb.) 
– Ikerítések, párbeszédek (pl. Petőfi és 
Arany János, Kosztolányi Dezső és 
Csáth Géza, Bartók Béla és Kodály 
Zoltán (irodalmi vonatkozások is), 
Tolnai Ottó és Domonkos István, 
Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán, 
Karinthy Frigyes és StanislavVinaver, 
Than fivérek stb.) 
–Egy mesemotívum interdiszciplináris 
megközelítése (pl. tündér, óriás, 
sárkány, a mesehősök átváltozásai, 
ládika) 
– Hegytoposz és metaforikus táj az 



irodalomban: pl. Térey János: A 
Legkisebb Jégkorszak (Negyedik 
könyv, IV. fejezet – részlet) 
–Nyelvtudósok kutatásai és 
életpályájuk 
–Ökoirodalom, zooirodalom 

‒ Érthető, nyelvtanilag 
kifogástalan mondatokat 
szerkeszt. A szövegben felfedezett 
hibákat képes kijavítani. 
–Felismeri és megnevezi a tanult 
szófajokat szójelentés alapján 
toldalékos formában, mondatban 
és szövegben, megfelelően 
használja őket írott és beszélt 
szövegben. 
‒  Felismeri, megnevezi, 
megkülönbözteti, rendszerezi az 
alapszófajokat, típusait, 
szerkezetüket, szerepüket a 
szövegalkotásban 
‒Felismeri és megnevezi, 
megkülönbözteti, rendszerezi az 
alapszófajokat, a határozószókat 
és az igeneveket, ezek szövegbeli 
és kommunikációs szerepét, 
valamint alkalmazásukat a 
kommunikációban. 
‒Felismeri (megnevezi, 
szempontok szerint rendszerezi, 
megmagyarázza, alkalmazza) a 
többszófajúságot. 
‒Ismeri és következetesen 
alkalmazza a helyesírási 
alapelveket, valamint a 
helyesírási szabályok többségét. 
‒ Megfigyeli, helyesen jelöli a 
hosszú és rövid hangokat a 
tőhangváltást mutató főnevek és 
igék esetében is, a 
hangkapcsolatokat, helyesen írja 
a tulajdonneveket, a földrajzi 
nevek bonyolultabb eseteit, az -i 
képzős mellékneveket; az 
igekötős igék, a névutós 
szerkezetek, az alanyos, tárgyas, 
határozós és birtokos 
szószerkezetek, összetételek 
helyesírásában magabiztos. 
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‒A szófajok alaktani és jelentésbeli 
jellemzői, képzésmódjuk. A szófajok 
rendszere. 
 
‒Az ige (fogalma, képzése, szerepe a 
szövegkörnyezetben és helyesírása. 
Igeidők. Igemódok.Kiejtés szerinti, 
szóelemző írásmód;az igekötők 
szerepe az ige folyamatosságának és 
irányultságának kifejezésében; az 
igekötők helyesírása; határozatlan 
/alanyi és határozott/tárgyas ragozású 
igék;az iktelen igék ikesek módjának 
toldalékolása; a felszólító és feltételes 
módú igék helyesírása és nyelvhelyes-
ségi kérdései (-nák ,-nék, -
suksük/szukszük-ragozás, a csinál, 
működik ige túl gyakori használata; a 
múlt idejű, feltételes módú igék 
halmozása stb.). 
 
‒A főnév fogalma és fajtái, szerepe a 
szövegkörnyezetben, helyesírása. 
Névszóképzők. Köznevek és 
tulajdonnevek fajtái. A tulajdonnevek 
toldalékos alakjai, -iképzős alakok. 
‒A régies írású tulajdonnevek helyes 
ejtése és írása, a j hang kétféle jelölése.  
 
‒A melléknév (fogalma, képzése, 
szerepe a szövegkörnyezetben, 
helyesírása).Melléknévképző. A 
melléknév jelei és ragjai. Az összetett 
melléknevek fokozása.A melléknév 
szerepe a leírásban. Rokon értelmű és 
ellentétes jelentésű melléknevek. Az -
iképzős melléknevek helyesírási 
szabályai. 
 
‒A számnév (fogalma, fajtái, képzése, 
szerepe a szövegkörnyezetben, 
helyesírása).Betűvel és számjeggyel írt 



‒ Az összetett mondatok írásakor 
többnyire jól központoz. 
‒ Ismeri és alkalmazza a 
szótagolás és elválasztás 
szabályait.  
‒ Ismeri és alkalmazza a 
betűrend szabályait. 
‒ Felismeri, megnevezi, 
alkalmazza a helyesírási 
alapelveket. 
‒ Alkalmazza a helyesírás-
ellenőrző programot. 
‒Felismeri és megnevezi a 
szóelemek fajtáit (szótő, 
toldalék). 
‒ Felismeri a magyar és valamely 
tanult, ismert idegen nyelv 
szerkezete közötti 
hasonlóságokat és különbségeket. 
 

számnevek,tőszámnév, sorszámnév, 
törtszámnév, a számnevek fokozása, a 
számnevek toldalékolása,keltezés. A 
számnév és a határozatlan névelő.  
 
‒A névmás (fogalma, fajtái,képzése, 
szerepe a szövegkörnyezetben, 
helyesírása).Személyes 
névmás:megszólítás, tegezés, magázás, 
ragozott alakok. Birtokos névmás: a 
birtokos szerkezet. Visszaható névmás 
és a visszaható ige. Kölcsönös névmás. 
A mutató névmás toldalékolása; a se, 
sem előtag. Hosszabb és rövidebb 
alakok: e, ez, eme). A kérdő névmás. 
Kérdés kérdő névmással, kérdőszóval. 
A vonatkozó névmás. Az aki, ami, 
amely az összetett mondatban. A 
vesszőre vonatkozó szabályok. A 
határozatlan és általános névmás.A 
névmások szövegszervező szerepének 
megfigyelése, alkalmazása a 
szövegalkotásban.   
 
‒A határozószó. Gyakori határozószók 
írása, határozószók a mondatban. A 
határozói igenév és a határozók 
„rokonsága”. 
 
‒ Az igenevek (fogalma, fajtái, 
képzése). 
A főnévi igenév fogalma, képzése, 
személyragozása. Felszólítás főnévi 
igenévvel. A melléknévi igenév 
fogalma, fajtái, képzése. A befejezett 
melléknévi igenév állítmányi 
szerepének szemantikája és 
pragmatikája.Igekötős melléknévi 
igenevek szórendje. A határozói igenév 
fogalma, képzése.  Az igenevek 
történetbe foglalása. A létige és a 
határozói igenév. Az igenevek szerepe 
a mondatban. 
 
‒ A viszonyszók. Névelő (határozott és 
határozatlan jelentés, névelő vagy 
névmás); kötőszó (mondatrész és 
mondatkapcsolás, vesszőhasználat 
szabályai); névutó (idő, hely stb. 



kifejezése névutóval); segédige (fog, 
volna, van, volt, lesz, marad, múlik); 
igekötő (jelentésmódosító szerep). 
 
– A mondatszók. Indulatszó fogalma, 
fajtái (felelő-, kérdőszó, tagolatlan 
mondat); módosítószó és szerepei. 
 
‒ A szavak közötti kapcsolatok, 
állandósult szókapcsolatok. 
Jelentésmező. 
 
‒Többszófajúság. 
 
– A magyar nyelv szerkezetének 
összehasonlítása a tanult idegen nyelv 
hangtani, szótani szerkezetével. 
 
‒ A korosztálynak szánt fontosabb 
sajtótermékek fajtái, formái és 
szerkezeti jellemzői. 
 
‒Információk gyűjtése, adatok 
elrendezése, lexikonhasználat. 
 
‒ Helyesírási táblázatok, fürtábrák, 
folyamatábrák stb.  
 
–A nyelvi tudatosság és a nyelvi 
tervezés. 
 

‒ Felismeri és megnevezi a 
nyomtatott és elektronikus média 
fajtáit. 
‒ Tájékozódik, információkat 
talál a különféle 
dokumentumtípusokban, 
korosztálynak szóló 
kézikönyvekben. 
‒ Képes nyelvileg kifejtett 
(explicit) és nem kifejtett 
(implicit) információkat kiszűrni 
a szövegből.  
‒ Képes az alapinformációk és 
eszmék összehasonlítására két 
vagy több rövid, egyszerű 
szövegben. 
‒ A rendelkezésére álló 
információkаt értékeli, tárolja, 
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‒ A média: nyomtatott és elektronikus 
médiumok (újságok, televízió, rádió, 
világháló ‒ honlapok, hírportálok, 
blogok, vlogok). 
 
‒ A hír fogalmа és jelentőségе. 
 
‒ Közösségi média. 
 
‒ Tájékozódás, információkeresés 
(betűrend, tartalomjegyzék, utalók 
használatával) a különféle 
dokumentumtípusokban (könyv, 
folyóirat, AV- és elektronikus 
dokumentum), korosztálynak szóló 
kézikönyvekben (szótár, lexikon, 
enciklopédia), ismeretterjesztő 
forrásokban. 



rendszerezi. 
‒ Képes az interneten való 
kommunikációra és 
együttműködésre. 
‒ Ismeri a helyesírási alapelveket 
és A magyar helyesírás 
szabályainak használati módját. 
– Felismeri és alkalmazza az 
állandósult szókapcsolatokat. 
‒ Képes olyan szövegeket 
létrehozni, amelyekben a téma, a 
kompozíció, a tartalom és a stílus 
megfelelnek a feladatnak, a 
szöveg rendeltetésének és a 
címzettnek (célközönségnek). 
‒ Értelmes és szabatos beszédre, 
helyes artikulációra törekszik, 
igyekszik betartani az igényes 
nyelvhasználat szabályait és 
elsajátítani a kódváltás alapvető 
képességét. 
‒Egyszerű szerkezetű szóbeli 
vagy írásbeli szövegeket tud 
alkotni a leírás, az elbeszélés és a 
kifejtés eszközeit alkalmazva (és 
a célközönség összetételét szem 
előtt tartva). 
‒ Képes egyszerű szöveget 
alkotni szóban vagy írásban, 
amelyben valamely irodalmi 
élményét írja le, vagy egy valós, 
hétköznapi, illetve képzeletbeli 
témát fejt ki, interjút készít valós 
vagy képzelt személyekkel.  
‒ Különböző céllal (pl. 
informálódás, tanulás, 
önfejlesztés, esztétikai élmény 
átélése, szórakozás) képes 
rövidebb, egyszerűbb 
szépirodalmi és nem 
szépirodalmi szövegeket (pl. 
egyszerű szakszövegeket, 
tudománynépszerűsítő 
ismeretterjesztő szövegeket stb.) 
olvasni és saját szavaival 
elmondani. 
‒ Meg tudja fogalmazni 
véleményét, és igényes 
nyelvhasználatra törekedve 

–Fórum, blogbejegyzésírása. 
 
‒ Írói szótárak.  
 
‒ Digitális írástudás, e-nyelvhelyesség: 
az e-dokumentumok létrehozásához 
szükséges nyelvi és szedési 
szabályrendszerek együttese, 
elektronikus szövegek létrehozása (pl. 
beszámolók, könyvismertetők, 
vázlatok, saját könyv, eseményre 
invitáló meghívók, listák, e-mail, 
egyszerűbb űrlapok kitöltése). 
 
‒ A helyesírást segítő kézikönyvek 
(helyesírási szabályzat, szótár, digitális 
szótárak stb.) önálló használata. 
 
‒Az állandósult szókapcsolatok 
(szólások, közmondások, szállóigék) 
felismerése írásban és a beszédben. 
 
‒ Események és élmények időrendi 
sorrendben történő elmondása közös, 
illetve egyéni vázlat alapján.  
 
‒ A természetben levő tárgyak és 
jelenségek, a mozgásában levő állatok 
és személyek bemutatása (rokon 
értelmű melléknevek, főnevek, igék, 
hangulatfestő, hangutánzó szavak 
segítségével).  
 
‒ Sikeresebb irodalmi portrék és a 
megírásukhoz felhasznált nyelvi 
kifejezőeszközök. A közvetlen 
környezetből választott egyén 
bemutatása.  
 
– Kortárs írókkal, művészekkel, 
tudósokkal készült interjúk elemzése. 
Interjúk íratása. 
 
‒ Rövidebb szövegek tartalmának 
összefoglalása szem előtt tartva az 
esemény időrendjét és mozzanatait 
(bevezetés, a cselekmény kezdete, a 
cselekménymozzanatok kiemelése, a 
tetőpont és a befejezés).  



(kódváltási képességéhez mérten 
a sztenderd nyelvváltozat – vagy 
legalább a regionális köznyelv – 
normájához igazodva) nyilvános 
beszédhelyzetben képes kifejteni 
gondolatait. 
‒ Ismeri és készségszinten 
használja a kibővített magyar 
ábécé nyomtatott és írott betűit, 
valamint az írásjeleket. 
‒ Érthető, nyelvtanilag 
kifogástalan mondatokat 
szerkeszt. 
‒ Írásban tudja a szöveget tagolni 
(cím, bekezdések) és 
makroszerkezeti egységekre 
osztani (bevezetés, tárgyalás, 
befejezés), illetve ezeket kreatív 
módon alkalmazni.  
‒ A szövegben felfedezett hibákat 
képes kijavítani. 
‒ Tud levelet írni, s képes 
különféle űrlapokat és 
formanyomtatványokat kitölteni, 
amelyekkel a mindennapi életben 
találkozik. Ezek elektronikus és 
papír alapú változatait is tudja 
alkalmazni.  
‒ Képes figyelemmel követni és 
megérteni a nyelv, az irodalom 
vagy valamely egyéb művelődési 
terület tárgyköréből tartott 
előadásokat, s tud jegyzetet 
készíteni. 
‒ Meghatározott műfajokban 
témának, kommunikációs 
alkalomnak megfelelő kritikus, 
egyéni szemléletű, nyelvi-
stilisztikai szempontból példás 
szövegeket, beszámolót alkot.  
–Beszámolóját 
prezentációval/poszterrel teszi 
szemléletesebbé. 
‒ Valós vagy képzeletbeli 
tapasztalatokat, szereplőket, 
illetve eseményeket bemutató 
fogalmazást tud írni.  
 

 
‒A szóbeli elbeszélés: film, tévéadás, 
szabadon választott dinamikus 
jelenetek elmondása.  
 
‒ A nyelvi-stilisztikai kifejezőeszközök 
a leíró jellegű részletekben (versben és 
prózában egyaránt). 
 
‒ А retorika alapelvei (a konkrét 
fogalmak megnevezése nélkül). 
 
‒ Önálló elbeszélő fogalmazás 
készítése a tanult nyelvi és helyesírási 
tudnivalók alkalmazásával, 
felhasználva az anyaggyűjtés 
módjaival. Az írás folyamatának 
megtapasztalása, folytonos ön- és 
társreakció. Az írásmű üzenetének, 
céljának, befogadójának megfelelő 
szókincs használata. 
 
‒ Önálló vázlatkészítés elolvasott 
irodalmi vagy ismeretterjesztő 
szövegről.  
 
‒ Kérdések és írásbeli válaszok 
megfogalmazása a tanult 
olvasmányok, megnézett filmek, 
színházi előadások, meghallgatott 
zeneművek alapján.  
 
 ‒ Szövegalkotás: különböző típusú 
fogalmazások, levél. A számítógépes 
szövegszerkesztés néhány szabálya.  
 
‒ Élménybeszámoló közösen 
elkészített vázlat alapján, különös 
tekintettel a párbeszéd helyes 
alkalmazására.  
 
‒Leírás megadott vázlat alapján: A 
tájleírás sorrendjének megoldása a 
távolitól közeli felé, vagy fordítva. 
Rész-egész viszonya valamilyen 
sorrend szerint. Tárgy-és 
személyleírás, jellemzés (Nem 
felsoroljuk a tulajdonságokat, hanem 
megelevenítjük.) 



Kreatív írásgyakorlatok.  
 
‒ A szöveg információinak és 
gondolatainak értelmezése és 
értékelése. 
A szöveg cselekményének, 
tartalmának, céljának megfelelő 
jegyzetelési technika kialakítása 
(kulcsszavas vázlat, tételmondatos 
vázlat, grafikusan ábrázolt vázlat). 
 
‒ A fogalmazási ismeretek (a téma 
meghatározása, az anyag kiválasztása 
és elrendezése, a legfontosabb 
szerkezeti részek megjelölése és az 
anyag szerkezeti részek szerinti 
csoportosítása). 
 
‒ Szövegalkotás az internetes 
műfajokban (pl. e-mail, komment). Az 
írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, 
nagyság, sorköz, margó, távolság, 
színek, kiemelések stb.) megismerése.  
A kézzel írt és a számítógépes szövegek 
különbözőségei és hasonlóságai. 
 
‒ Az önálló és a tanári segítséggel 
történő anyaggyűjtés módjai. 
 
‒ Nyolc házi írásbeli feladat a tanév 
folyamán és azok órán való elemzése, 
közös értékelése, elbírálása. 
 
 ‒ Négy iskolai dolgozat ‒ kettő 
félévente (az írásmű kidolgozása egy 
óra, elemzés és javítás két óra). 

 
Kulcsfogalmak: beszédművelés, artikulált nyelvi magatartás, irodalomolvasás, szövegértés, szóbeli és 
írásbeli szövegalkotás, ismeretek az anyanyelvről, helyesírás, íráskészség, médiaismeret, 
kommunikáció 
 
 
A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA – TANTERVI UTASÍTÁS 
 
Az 6. osztályos tanterv (az 5. osztályos tantervvel összhangban) magában foglalja a Magyar nyelv és 
irodalom tantárgy oktatási céljait, feladatait, a tematikai egység/terület kimeneteit. A tanterv 
különválasztja az irodalmi ismeretek, nyelvtani ismeretek és nyelvkultúra feladatrendszerét, majd 
összefüggésbe is hozza őket egymással. A tanterv célja a kortárs szemléletű irodalom- és 
nyelvtantanítás megvalósítása. Az irodalmi ismeretektananyag kötelező és kiegészítő (ajánlott) 



tananyagra tagolódik (egy-egy szerzőnél több művet is javasoltunk elemzésre (a / jelzi), ezekből a tanár 
válogathat: az olvasmányjegyzék ily módon bővül és lehetőséget ad a kortárs szövegek tanórába való 
beemelésére, előtérbe kerül az anyanyelvi kommunikáció problémaköre, a digitalizálódó világ számos 
változása, a műfajok gazdagodása, a kompetenciafejlesztés és az önálló tanulás (az élethosszig tartó 
tanulás) képességének fejlesztése. A tanterv megnyitja az intermediális és interdiszciplináris 
diszciplínákat, és alkalmat ad a projektmódszer megvalósítására. 
Az anyanyelvi órák feladataa nyelvi rendszerről szerzett tudás alapján a szófajok felismerése, 
megnevezése, a jellemző jegyek összegyűjtése, magyarázata (definíció, fürtábra, pókhálóábra, 
gondolattérkép, folyamatábra, faháló, memóriavázlat, táblázat, szóháló, kérdésháló, témaháló készítése 
közösen vagy tanári segédlettel), a nyelvi tervezés megvalósítása. A szófajra, szóalakra szóképzésre 
vonatkozó ismeretek megfogalmazása fontos feladatunk. Végeztessünk gyakorlatokat a szófajok 
helyesírásának a biztonságossá tételére, a szóelemzés alkalmazására. / Gyakorlatok a tanult nyelvtani, 
nyelvhelyességi ismeretek tudatos alkalmazására, szövegjavítás, fokozott önállósággal./ 
A hatékony önálló tanulás, a tanulási technikák tanítása fontos feladata a tanárnak. A tanulási stratégiák 
közül részesítsük előnyben az RJR-modellt. Minden készség vagy ismeret megtanulásának alapjául a 
korábbi készségek és ismeretek szolgálnak. Ha az új ismereteket be tudjuk illeszteni a korábbi 
ismereteink, tapasztalataink rendszerébe, akkor tudjuk ezeket elsajátítani.Ezért a tanulási folyamat első 
összetevője a témával kapcsolatos korábbi készségek, ismeretek aktivizálása, felidézése.A ráhangoló 
kérdések nemcsak a régi ismeretek mozgósítását szolgálhatják. Olyan kérdés is „ráhangol”, ami 
izgalmas, új problémát vet fel, ami kíváncsivá teszi a diákot az óra témája iránt. Ez a tanulási szakasz a 
ráhangolódás. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele a tanulási folyamatnak. Szükség van a 
motivációra, az ismeretek elsajátításnak indítékára. Ennek felkeltésével a tanárok általában élnek is, ám 
a motivációval nemcsak fel kell kelteni az érdeklődést, hanem lehetőség szerint fent is kell tartani egész 
órán ezt a motivált állapotot. Ezt segíti, ha a tanulóknak elmondjuk az egyes részcélokat, hogy mit 
miért csinálunk a tanulási folyamatban. Ezt követi a jelentésteremtésszakasza.Ez lehet az új dolgokról 
való tapasztalatszerzés, vagy a korábbi tapasztalatokkal való szembesítés. Lehet az újonnan szerzett 
készség gyakorlása, felismertetés vagy az ismeret tudatosítása. Logikailag fontos, hogy az új 
tapasztalatot mindig ennek a szakasznak az elején szerezzék a tanulók. Csak ezután köthetjük, 
szembesíthetjük az előzőkkel. A rendszerbe való beillesztés az elsajátítás után történjen meg, mert amíg 
nem vagyunk valaminek a birtokában, azt nem tudjuk beilleszteni. Az utolsó szakasz a reflektálás, 
annak tudatosítása, milyen új ismerettel gyarapodott a tudásunk, miben mélyedtünk el. Ekkor 
rátekintünk a tanulási folyamatra, esetleg a tanulságokat is levonjuk. 
Az IKT-eszközök használata mindennapos, ehhez a kihíváshoz a magyar órákon is alkalmazkodnunk 
kell. A levélírás szokásai, az üzenettovábbítás módjai gyökeresen átalakultak. Ennek nyelvi kultúráját 
nekünk kell megtanítani. Azoknak is, akik számára az eszközhasználat természetes, és azok számára is, 
akiknek szociokulturális háttere csak az iskolában ad lehetőséget az elektronikus ismerethordozók 
használatára. 
Az anyanyelvi nevelésben ne abból induljunk ki, hogy a diák nem tudja használni az anyanyelvét, mert 
ezzel elidegenítjük a tanulót saját anyanyelvétől. Inkább használjuk a diákok saját nyelvi tapasztalatait 
és kreativitását. Ne mechanikusan gyakoroltassuk a leíró nyelvtani ismereteket a mindennapi életben 
hasznosítható tudás és képességek átadása helyett. Ne szakadjunk el a valóságtól, használjuk azokat az 
eszközöket, amit az e-kommunikáció ad, illetve mindig a naponta használt nyelv példáiból induljunk 
ki! A nyelvtani jelenségeket szövegekben vizsgáljuk! 
 Az íráskészség fejlesztése 
folytatódik az 6. osztályban. Az írásbeli dolgozatokon kívül a fogalmazástanítás és a kreatív írás 
legújabb eredményeinek felhasználásával gyakoroltatjuk a szövegalkotást, amelyekben önálló 
véleményformálásra, egyéni látásmód kialakítására törekszünk. Az elbeszélő fogalmazás mellett 
ajánlatos gyakoroltatni a jellemzést és a leíró fogalmazást, az interjúk írását, a társadalmi 
kommunikációban használt szövegtípusokat (űrlap kitöltését, kérvény, jegyzőkönyv stb.) is. Ezekre 



(jellemek, leírások) külön rámutatunk az irodalmi alkotások értelmezése során. A tanulókkal 
megismertetjük a vázlatkészítést, valamint az irodalmi kézikönyvek tartalmát és használatát, 
ugyanakkor a kommunikáció új lehetőségeiről is tájékozódunk. A tanulók figyeljék meg a kor technikai 
fejlődésének nyelvi vetületeit a világhálón, valamint az SMS-ek nyelvét, rövidítéseit, a nyelvi attitűdök 
változását. Digitális kompetenciájukat néhány internetes szövegtípus/műfaj formai és tartalmi 
jellemzőinek megfigyelésével fejlesztjük. 
 
IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУЛИКОВНА КУЛТУРА КОЈИ  
ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ИЗБОР ЛИКОВНИХ ДЕЛА И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
IV ЦЕЛИНА: СВЕТЛИНА 

− Томато соуп, Енди Ворхол 1964. 
− Мерилин, Енди Ворхол 1962. 

V ЦЕЛИНА: БОЈА 
− Народна примењена уметност (ручни вез, осликан намештај) 
− Девојка са голубовима, Јулијан Кољесар 1982. 

VI ЦЕЛИНА:СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА 
− Косидба, Јулијан Кољесар 1963. 

 
4. МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
I ЦЕЛИНА: СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 
СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА 

− PenovácEndrefestménye 
II ЦЕЛИНА: ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

− Aracsi kő, XIII. Sz. Nemzeti múzeum 
− Szent László legendát ábrázoló freskó Kakaslomnicból, XIV. Sz. 

III ЦЕЛИНА: ТЕКСТУРА 
− Szent László ereklyetartó, XV. Sz. 
− Ziffer Sándor: Baross tér, 1907 

IV ЦЕЛИНА: СВЕТЛИНА 
− Mátyás király és Beatrix királynét ábrázoló márvány dombormű, 1490 körül 
− Szinyei Merse Pál: Léghajó, 1878 
− Markó Károly: Visegrád Várának romjai, 1830 

V ЦЕЛИНА: БОЈА 
− Képes Krónika (magyarok bejövetelét ábrázoló iniciálével), XIV. Sz. 

VI ЦЕЛИНА: СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 
− Kondor Béla: Darázs király, 1964 

IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ  
      ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
3. РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за пeвањe или свирање: 
Народне песме  

1. Чийо то дзивчатко (Чија је то девојчица) – русинска народна песма 
2. Чия то заградка (Чија је башта)– русинска народна песма 
3. Ей, зродзели верби грушки (Еј, родиле су врбе крушке)– русинска народна песма 



4. Кед голубица лєцела (Кад је голубица летела)– русинска народна песма 
5. Седем рочки я вас служел (Седам година сам вам служио)– русинска народна песма 
6. А кед панї млода (Кад је госпођа млада)– русинска народна песма 
7. Шеднєм себе на враного коня (Сешћу на враног коња)– русинска народна песма 
8. В Вифлеєми новина (У Витлејему новост)– русинска божићна песма 
9. Америцки мен (Амерички мен)– русинска народна песма 
1. Одхиль-лє мила облачок (Одшкрини драга прозор)– русинска народна песма 
10. Ой мешачку, мешачочку (Ој, месече, месече)– русинска народна песма 
11. А хто видзел (Ко је видео)– русинска народна песма 

Дечје и ауторске песме 
1. Школски дзвончок (Школско звоно) – Т. Барна, М. Павловић 
2. Писня Бачваня (Песма Бачванина) – Ј. Сивч, Г. Костељник 
3. Як чежко буц мали (Како је тешко бити мали) – М. Рамач, Т. Барна 
4. Ей, сущела лїщина (Еј, шуштила је леска) – О. Тимко 

Свирање на дечјим музичким инструментима 
1. Чийо то дзивчатко (Чија је то девојчица) – русинска народна песма 
2. Кед голубица лєцела (Кад је голубица летела)– русинска народна песма 
3. Америцки мен (Амерички мен)– русинска народна песма 

 
Препоручене композиције за слушање: 
Химне 

1. Браца Русини (Браћо Русини) – Ђ. Папхархаји, И. Тимко 
Народне песме и игре 

1. Пастирски награваня (Пастирске игре) – русинске народне игре 
2. Ой верше, мой верше– русинска народна песма  
3. Русинске народне песме по слободном избору 

 
 
4. МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
 
Прeпoручeнe кoмпoзицијe за пeвањe:  
(допуна) 
1. Balázs Árpád: Iskolakezdésre 
2. Megrakjákatüzet – csongrádmegyeinépdal 
3.Kispiricsi faluvégen 
4.A szántói híres utca 
5.A Vidrócki híres nyája 
6.Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom 
7.Két tyúkom tavalyi 
8.Ősszel érik, babám 
9.Zöld erdőben a tücsök 
10.A Vargáék ablakja 
11.Tisza partján mandulafa 
12.A csitári hegyek alatt 
13.Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj 
14.Hej, igazítsad jól a lábod 
15.Voltál-e már Igricébe 
16.Bartók Béla:Anyák napjára 
17.Ej, haj gyöngyvirág 



18.Csínom Palkó 
19.Van egy pipám, egy kalapom 
20.Örvendetes napunk támadt 
21.Kordé, a kereke 
 
Препоручене композиције за слушање: 
1.Ismert népdalkánonok meghallgatása gyermekkórus előadásában 
2.Népi hangszeres zene 
3.Kodály: Mátrai képek – vegyeskar 
4.Amadinda ütőegyüttes felvételei 
5.Kodály: Székelyfonó – daljáték 
6.Kocsár Miklós: Karácsonyi pásztorjárás 
7.Bárdos Lajos: Dana-dana /kórusmű/ 
8.Bartók: Gyermekeknek – Katonadal 
9.Eredeti cigányzene hallgatása 
 
Темезаобраду 
1.Коdály Zoltán: Mátrai képek – népdalfeldolgozás 
2.Népszokások ősszel /kukoricafosztás, Szent Mihály hava/ 
3.Magyar népi hangszerek: köcsögduda, ütőgardon, tárogató 
4.Kiss Lajos vajdasági népzenekutató munkássága 
5.Virágénekek 
6.A kuruc kor zenéje 
7.Czinka Panna magyar cigány zenész élete és munkássága 
8.Bárdos Lajos élete és munkássága 
 
IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ  ПРОГРАМУИСТОРИЈА КОЈИ  
ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 
 
 
 
РУСИНСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 
 
РУСИНИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Стари Словени (Порекло Словена и територија распрострањености; Привређивање, свакодневни 
живот, обичаји, веровања). 
Источни Словени (Обједињавање источнословенских племена, настанак градова). 
Кијевска Русија (Држава и друштво; Политички односи Кијевске државе; Примање хришћанства 
(988); писменост и култура; Пропаст Кијевске Руси у ХIII веку: разлози и последице). 
Галичко-Волињска кнежевина (ХII – ХIV век) (Оснивање Галичко-Волињске кнежевине и њени 
политички односи са суседима; Галичко-Волињска кнежевина постаје краљевина; Пропаст 
Галичко-Волињске кнежевине; Земље Галичко-Волињске кнежевине и Кијевске Русије у оквиру 
Велике кнежевине Литве и Пољске: Социјалне и културно-религијске прилике). 
Русини у Угарској до почетка ХV века (Први контакти Русина с Мађарима; Кнез Федор 
Корјатович и масовна колонизација Русина из Пољске у Угарску; Црквено-религијски живот 
Русина у Угарској). 
 
МАЂАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА 



 
- Порекло Мађара и њихово насељавање у Карпатској низији 
- Походи и стварање средњовековне мађарске државе 
- Мађарска у XI-XII веку – Ласло I, Коломан и Бела III 
- Доба владавине Андрије II и Беле IV 
- Мађарска у XIV веку 
- Епоха Жигмунда и Хуњадијевих – Жигмундов долазак на престо, почеци османлијске 

опасности, Јанош Хуњади/Сибињанин Јанко – каријера и борбе против Османлија, 
владавина Матије Корвина 

- Опадање и пропаст средњовековне мађарске државе – слабљење централне власти након 
смрти Матије Корвина, Дожина буна, пад Београда, османлијски поход 1526. и Мохачка 
битка, борбе за престо између Фердинанда Хабсбуршког и Јована Запоље, цепање 
Мађарске на три дела 

- Култура Мађара и Мађарске у средњем веку 
 
 
Назив предмета: МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНAЛНЕ  
                               КУЛТУРЕ 
 
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

A tantárgy neve MAGYAR NYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL, 
ANYANYELVÁPOLÁS 

Cél A magyar nyelvoktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló 
ápolja vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen 
használja a különféle kommunikációs szituációkban, beszédben és 
írásban. Ismerje meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti 
értékeket és hagyományokat, fogadja el a különböző kultúrákat, és 
fejlessze az interkulturális kommunikációt; fejlessze a 
kulcskompetenciákat.  
 

Osztály Hatodik 
Évi óraszám 72 óra 
 
 
KIMENET 
A tematikai egység/terület 
feldolgozását követően a diák 
képes lesz a következőkre: 

TERÜLET / 
TEMATIKAI 
EGYSÉG 

TARTALOM  

 
‒ Felismeri az irodalmi mű 
jellemző vonásait. 
‒ Megismeri egyes magyar 
irodalmi szövegek szerb, 
illetve délszláv műfordításait 
és néhány délszláv alkotó 
művének magyar fordítását. 
‒ Megismeri néhány magyar 
író életrajzát. 

 
 
 
 
IRODALMI 
ISMERETEK 

 
LÍRA 
 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
Fehér Ferenc: A rigó 
Csík Mónika: Halebéd 
Tolnai Ottó: Semmi semmi 
Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy 



‒ Felismeri és 
megkülönbözteti a prózai és 
verses formákat.  
‒ Megérti az irodalmi mű 
témáját, felismeri szereplőit, 
összefoglalja, reprodukálja a 
cselekményt.  
‒ Megkülönbözteti a 
népköltészetet a 
műköltészettől, a 
szépirodalmi szöveget a nem 
szépirodalmi szövegektől.  
‒ Felismeri az epikai, drámai 
és lírai szövegek beszélőjét.  
‒ Meg tudja állapítani a 
cselekmény helyét és idejét.  
‒ Felismeri a költői jelzőt, 
megszemélyesítést, 
hasonlatot. 
‒ Képes a következő 
szépirodalmi szövegelemek 
meghatározására és példákkal 
való illusztrálására: téma, a 
cselekmény helye és ideje, 
főszereplő, mellékszereplő 
stb.  
‒ Ismeri és megnevezi a 
következő fogalmakat: 
monda, mese, tájleíró 
költemény, elbeszélés, 
novella, regény, levél, 
mesejáték. 
‒ Megnevezi és a 
gyakorlatban is alkalmazza a 
leírás formáit: személyleírás, 
tárgyleírás, tájleírás.  
‒ Felismeri és értelmezi az 
egyszerű szövegek 
konfliktushelyzeteit, a hősök 
jellemvonásait, s velük 
kapcsolatban megállapít, 
véleményt formál.  
‒ Képes vázlat készítésére és 
a vázlat alapján beszélni a 
szövegről. 
‒ Nyelvtudásának szintje 
alapján eljut a rövidebb 
és/vagy hosszabb szövegek 
megértéséig.  

tetején 
Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke 
Kosztolányi Dezső: Mostan színes 
tintákról álmodom 
 
Kiegészítő, választható szövegek 
Fehér Ferenc: Szeptemberi útravaló 
Kiss Ottó: A játékban az 
azigazságos / Foci, foci, foci 
Romhányi József: Focimeccs 
Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál 
Szabó Lőrinc: Nyitnikék 
Kormos István: Vackor fürdik a 
Balatonban 
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van 
újra 
Weöres Sándor: Kutyatár 
Romhányi József: A teve fohásza 
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske 
Varró Dániel: SMS-versek 
 
Irodalmi alapfogalmak 
A szöveg formája: vers, próza. 
Műnemek: líra, epika, dráma. 
A költő és a lírai én. Lírai műfajok. 
A lírai formanyelv jellemzői: 
képiség, ritmus, szerkezet. Rím. 
Stíluseszközök: hasonlat, 
megszemélyesítés, költői jelző. 
 
EPIKA 
 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
A fehér ló mondája 
Mirnics Zsuzsa: Égig érő fák 
Herceg János: Három halász meg 
egy molnár (elbeszélés) 
Majtényi Mihály: Földgömb 
Herceg János: Vas Ferkó, a vitéz 
kovács (részlet) 
Németh István: Lepkelánc 
Mese a vadászról és az ördögről 
Deák Ferenc: Magány 
Egy kortárs magyar szöveg 
feldolgozása (pl. Tóth Krisztina A 
Mikulás három élete, Lázár Ervin 
szövegei, Darvasi László 



‒ A szépirodalmi művek 
tudatos, igényes olvasója.  
‒ Képes esztétikai élmény 
átélésére. 
‒ Tiszteli a nemzeti irodalom 
és kultúra hagyományait. 
‒ Képes többszöri olvasás 
után megérteni az egyszerű 
és/vagy összetettebb 
szövegeket. 
‒ Tud rövidebb és/vagy 
hosszabb szövegeket 
hangosan olvasni és 
reprodukálni, ügyelve a 
helyes artikulációra, 
hangsúlyra, hanglejtésre, 
valamint mondatformálásra. 
‒ Képek, kérdések, vázlat és 
kulcsszavak alapján képes 
összefoglalni a szöveg 
lényeges információit. 
‒ Képes megfogalmazni a 
szöveghez kapcsolódó egyéni 
élményeket. 
‒ Képes a nem lineáris 
szövegek befogadására. 
‒ Megismeri a vajdasági 
magyar gyermeksajtót. 
 

Pálcika…) 
Egy világirodalmi szövegrészlet 
feldolgozása magyar nyelven  
Egy kortárs vajdasági magyar 
novella feldolgozása 
 
Kiegészítő, választható szövegek 
Egy szabadon választott olvasmány 
a magyar népköltészet és 
hiedelemvilág motívumairól 
Mátyás király és az okos lány 
Az égig érő fa 
Csáth Géza, Bartók Béla és Kodály 
Zoltán 
Kovács Jolánka: Rétesország meséi 
Németh István: Lepkelánc /  
Felhőnézők (néhány novella) 
Tömörkény István: Így volt 
rendelve 
Karinthy Frigyes: Magyarázom a 
bizonyítványom (Karinthy mint 
parodista) 
Mán-Várhegyi Réka: A 
szupermenők (összehasonlítható 
Leiner Laura Szent Johanna gimi 
című regénysorozatával). 
Válogatott szövegek a Tigrislélek 
című kötetből 
 
ISMERETTERJESZTŐ ÉS 
INFORMATÍV SZÖVEGEK 
(javaslatok) 
 
A magyarok eredete és őshazája, 
a honfoglalás 
Magyarok a Vajdaságban 
Magyar népi, nemzeti és egyházi 
ünnepek 
Tavaszi, nyári, őszi, téli 
népszokások 
Kálmány Lajos és a mesegyűjtés 
Szövegek híres magyar 
nyelvtudósokról (Szarvas Gábor, 
Bárczi Géza, Kiefer Ferenc, Reguly 
Antal stb.) 
Rovásírás tanulmányozása: 
„titkosírások” megfejtése 
Egy-egy cikk feldolgozása a 
vajdasági magyar gyermeksajtóból  



(Mézeskalács, Jó Pajtás) 
 
Irodalmi alapfogalmak 
Szerző és elbeszélő. Epikai 
műfajok. Az elbeszélésmód 
sajátosságai: egyes szám harmadik 
személyű és én-elbeszélés; 
jellemzés; párbeszéd. Leírások  
(táj-, tárgy-, környezet-, 
személyleírás). Az epikai művek 
szerkezeti egységei. A szereplők 
jellemzésének eszközei: beszéd, 
tettek, külső tulajdonságok, 
életfelfogás. 
 
Memoriter: néhány magyar vers 
és/vagy szöveg megtanulása fejből. 
 
DRÁMA ÉS FILM 
Feldolgozásra szánt szövegek 
 
Kötelező szövegek 
Népszokásokkal kapcsolatos 
dramatikus játékok 
Nothof Károly: Viharos reggel 
Híres magyar filmrendezők és 
opusaik 
 
Választható filmek 
Macskafogó I. és II., Dr. Bubó, 
Summer Hill – magyar felirattal, A 
repülő osztály – magyar 
szinkronnal, A szeleburdi család –
családi vígjáték. 
Jankovics Marcell rajzfilmjei. 
Tom Sawyer (2011) –  német 
kalandfilm 
 
KÖZÖS OLVASMÁNY 
(a nyelvtudástól függően) 
 
Tóth Krisztina tárcái (Hazaviszlek, 
jó?) 
Tolnai Ottó: Grenadírmars (egy 
vagy két szöveg a kötetből) 
Darvasi László: Pálcika… (néhány 
szöveg) 
Gion Nándor: Sortűz egy fekete 
bivalyért (A macska felrobbantása 



– részlet) 
 
Projektmunka vagy portfólió 
(javaslatok): 
 
 Jelentősebb, ma is élő 

népszokások (pl. húsvéti 
locsolás, busójárás). 

 Jellegzetes magyar tájak (pl. 
Hortobágy) és a magyar 
konyha. 

 A magyar Nobel-díjasok (pl. 
Szentgyörgyi Albert, Kertész 
Imre), a magyar feltalálók (pl. 
Bíró László, Rubik Ernő). 

 Fontos épületek és szimbolikus 
szerepük (pl. Parlament, budai 
vár, Nemzeti Múzeum, Szent 
István bazilika, Nemzeti 
Színház, Opera, hidak stb.). 

 Than Mór és a magyar 
képzőművészet 

 Jovan Jovanović Zmaj és a 
magyar irodalom 

 Danilo Kiš és a magyar kultúra, 
 Kultuszteremtés a Vajdaságban 

(emlékházak, irodalmi napok, 
ünnepségek stb.) 

 Híres magyar utazók, vadászok 
 Faliújság, poszter készítése,  
 Magyar és szerb műfordítások 

elemzése, összevetése az 
eredeti szöveggel (pl. Ady 
Endre, József Attila, Radnóti 
Miklós, Kosztolányi Dezső, 
Weöres Sándor stb. szerb 
fordításai) 

 Jelentős fordítók, 
 Játékmotívumot középpontba 

állító szövegek a magyar és a 
délszláv irodalomban.  

 Đura Jakšić és Petőfi Sándor. 
 Vuk Karadžić magyar irodalmi 

kapcsolatai. 
‒ Tudatosul benne, hogy a 
magyar nyelv agglutináló 
nyelv. 
 

NYELVI   
ISMERETEK 
 
 

‒ A magyar mint agglutináló nyelv: 
a toldalékok típusai – kontrasztív 
nyelvi vizsgálatok:  
-ság, -ség, -ás, -és, -ász, -ész, a 



‒ Képes alapszintű 
kontrasztív gondolkodásra, 
összevetésre. 
 
‒ Felismeri és megnevezi a 
mondatfajtákat a beszélő 
szándéka szerint. 
 
‒ Felismeri és megnevezi az 
alapszófajokat (ige, főnév, 
melléknév, személyes, 
birtokos, kérdő és mutató 
névmás, kölcsönös, 
határozatlan, általános és 
vonatokozó névmás). 
 
‒ Ismeri és alkalmazza az 
igeneveket. 
 
‒  Ismeri és alkalmazza a 
feltételes és felszólító módot. 
 
‒  Ismeri és alkalmazza a 
szóelemeket. 
 
‒  Ismeri és alkalmazza a 
határozott és határozatlan 
számnevet. 
 
‒ Ismeri és alkalmazza az 
alanyi és tárgyas ragozást. 
 
‒ Ismeri és alkalmazza a 
gyakori kötőszavakat. 
 
‒ Ismeri és alkalmazza a 
gyakori határozószavakat. 
 
‒ Megkülönbözteti a nyelvi 
rétegeket. 
 
‒ Megkülönbözteti az 
egyszerű és összetett 
szavakat. 
 
‒ Képes az elsajátított nyelvi 
modellek alkalmazására. 
 
‒ Felismeri és megnevezi az 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

múlt idő jele, a többes szám jele, 
fokjelek, -é birtokjel, a felszólító 
mód jele, -ba, -be, -ban,-ben, -n -ig, 
tárgyrag stb. (a hármas irányultság, 
tér és idő kérdése) 
 
 Szóképzés: 
főnévből melléknevet (főnév+ s, 
főnév + -tlan,-tlen, főnév + -i). 
 
Szófaji ismeretek:  
Az igére vonatkozó ismeretek 
elmélyítése: 
 az ige múlt ideje; 
 az ige feltételes és felszólító 

módja; 
 a határozott és általános 

ragozás használatának 
fejlesztése; 

 az igekötők fogalma, 
helyesírása. 

 a kölcsönös, határozatlan 
(valaki, valami) és általános 
névmások (mindenki, senki);  

 a vonatkozó névmások: aki, 
amely, ami. 

 kötőszavak: hogy, és, ha, mint, 
vagy, ezért. 

 az igenevek fajtái (főnévi, 
melléknévi, határozói), 
(A főnévi igenév használata a 
célhatározó kifejezésére.) – 
kontrasztív vizsgálatok; 

 Gyakori hely- és időhatározó-
szók, módhatározószók (itt, ott, 
kint, bent, most, azonnal, így, 
úgy, gyalog stb.) 

 A főnevekre, melléknevekre, 
vonatkozó tudás elmélyítése:  
a főnevek többes száma, 
a rokon értelmű melléknevek, 
az ellentétes jelentésű 
melléknevek, 
a melléknevek mondatbeli 
szerepe. 

 Határozott és határozatlan 
számnév. 

  A számnevek a mondatban, a 



alanyos, tárgyas, határozós és 
jelzős szintagmákat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‒ Hangalak és jelentés 
alapján felismeri a rokon 
értelmű, többjelentésű, 
ellentétes jelentésű szavakat. 
 
‒ Felismeri a 
közmondásokat, szólásokat, 
jeles ünnepeket. 
 
‒ Szókincsét kb. 250‒300 
további új lexikai egységgel 
gazdagítja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZÓKÉSZLET 
 

számnevek helyes használata. 
 A névutók fogalma és 

helyesírása. 
 A szintagma fogalma 

/alanyos, tárgyas, határozós, 
jelzős/. 

 A magyar nyelv rétegződése és 
változatai: köznyelv, szaknyelv, 
tájnyelv, gyermeknyelv, 
diáknyelv 
 

– Szóalkotás.  
 
– Rokon értelmű, többjelentésű, 
ellentétes jelentésű szavak a 
választott szövegben. 
 
– Állandósult szókapcsolatok. 
 
– Nyelvi játékok. 
 
– Találós kérdések. 
 
(A nyelvtani gyakorlatokat a 
szövegek vizsgálata révén 
valósítjuk meg.) 

‒ Különböző 
beszédhelyzetekben 
nyelvtudásának megfelelően 
képes egyszerű és/vagy 
összetettebb/bonyolult 
információkat kérni és adni.  
 
‒ Képes megérteni az 
alapvető információkat, 
amelyek a mindennapi 
kommunikációs helyzetekben 
hangzanak el. 
 
‒ Nyelvtudásának 
megfelelően képes a szituatív 
kódváltás alkalmazására. 
 
‒ Használja a megfelelő 
udvariassági formákat. 
 
‒Megérti a hangzó, 
multimédiás anyagok 
lényeges információit. 

NYELVKULTÚRA, 
NYELVI 
KOMMUNIKÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyirányú és kétirányú 
kommunikáció. 
Hogyan alkotunk szöveget? 
Kommunikáljunk! 
Miért kommunikálunk? 
Köszöntések, jókívánságok 
Gratuláció 
Küldjünk üdvözletet! 
Kommunikációs szituációk, 
témakörök: 
család, iskola, környezet és 
lakóhely, bútorok, berendezési 
tárgyak, öltözködés, divat, étkezés, 
receptek, időjárás, szabadidő 
tevékenységek, bolt, kórház, 
vásárlás, tudomány és technika 
(magyar tudósok és találmányok) 
stb. 
 
A hallás utáni szövegértés 
kialakítása és fejlesztése.  
 
Udvariassági formák: köszönés, 



 
‒ Részt vesz 
szerepjátékokban. 
 
 

 
 
 
 
 

bemutatkozás, bemutatás, 
elköszönés, megköszönés, 
bocsánatkérés, telefonálás, 
útbaigazítás, értesítés, meghívó, 
születésnapi gratuláció, jókívánság 
kifejezése stb. 
 
Részvétel rövid interakciókban, a 
beszédszándékok nonverbális 
elemekkel támogatott kifejezése. 
 
Kommunikáció begyakorolt 
beszédfordulatokkal. 
 
A diákok anyanyelve hatására 
előállt interferencia jelenségek 
javítására irányuló képességek 
fejlesztése. 
 
A hangzó és multimédiás 
anyagokban bizonyos információk 
lokalizálása. 
 
 Szerepjátékok. 

‒ Ismeri és alkalmazza a 
helyesírási alapelveket. 
 
‒ Képes rövid szövegek 
másolására. 
 
‒ Képes rövid szövegek 
alkotására (képeslap, 
meghívó, SMS stb.) 
 
‒ Ismeri és alkalmazza az 
elválasztás szabályait. 
 
‒ Képes 10-15 mondatos 
és/vagy hosszabb fogalmazás 
írására. 

 
HELYESÍRÁS 

Írott, majd nyomtatott minta 
alapján szavak, szókapcsolatok, 
később mondatok másolása. 
 
Tollbamondás és hibajavító 
gyakorlatok. 
 
Rövid szavak, mondatok leírása 
emlékezetből (pl. képekhez 
kapcsolva). 
 
Rövid szövegek másolása. 
 
А nagy kezdőbetűk helyesírása. 
 
Mintaszöveg alapján egyszerű, 
rövid szövegek: pl. képeslap, 
meghívó, SMS írása. Különböző 
szövegtípusok (pl. leírás, 
jellemzés) készítése. Személyes 
információk, vélemény 
megfogalmazása (pl. internetes 
fórum, blog stb.) 
 
Egyszerű levél, e-mail írása (pl. 



köszönetnyilvánítás, program-
szervezés stb.). 
 
Helyesírási alapelvek 
megismerésének elmélyítése. 
 
Egyszerűbb szövegeket fordítása. 
 
А nagy kezdőbetűk helyesírása. 
 
A j hang kétféle jelölése. 
 
Az összetett szavak helyesírása. 
 
Egybeírás és a különírás. 
 
A múlt idő jele és a tárgyrag írása. 

 
Kulcsfogalmak: artikuláció, prozódia, interakció, kérdés-válasz, bemutatkozás, helyesírás, állandósult 
szókapcsolatok, ünnepek, szituációs szövegek, ismeretterjesztő szövegek, szépirodalmi szövegek, film. 
 
 
A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA – TANTERVI UTASÍTÁS 
 
A tantárgy keretében a tanulók nyelvismerete alapján differenciáljuk a célokat és kimeneteket, valamint 
az oktatási feladatokat. Meg kell különböztetnünk az anyanyelvápolást a magyar nyelv idegenként való 
tanulásától. A kitűzött célok csakis a differenciált oktatás keretében valósíthatók meg. Javasoljuk a 
diákok nyelvismeretének felmérését az első órán, amely a nyelvismeret szerinti csoportok 
kialakításának alapját képezi.  
A készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs 
helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A nyelv elsajátítása továbbra is minden esetben 
kontextusba ágyazva, konkrét beszédszituációkban valósul meg, melyekben a verbális és a nem 
verbális elemek, a szociokulturális tudás természetes egységet alkotnak. Ezért az oktatás is komplex 
módon folyik. A motiváció fenntartása miatt fontos, hogy a tanuló a fejlettségi szintjének megfelelő, 
változatos, érdekes és értelmes, kihívást jelentő tevékenységek során sajátítsa el a nyelvet, és a 
feldolgozásra kerülő témakörök megfeleljenek a tanulók érdeklődésének, igényeinek és 
szükségleteinek. A nyelvtani szerkezeteket továbbra is kontextusba ágyazva sajátítják el, majd 
fokozatosan megfigyeltetjük a nyelv szabályrendszere és az anyanyelvükhöz hasonló, illetve attól 
eltérő nyelvi jelenségeket. A magyar nyelv agglutináló jellegéből fakadóan a sikeres tanulás feltétele a 
grammatikai jelenségek tudatosítása. 
Ebben a szakaszban is fontos célkitűzés, hogy a tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése szoros 
összefonódásban és kölcsönhatásban történjen a fejlesztési szakaszra vonatkozó nevelési célokkal és 
más kulcskompetenciák fejlesztésével, így a szociális kompetenciával, az esztétikai-művészeti 
tudatossággal és kifejezőképességgel, valamint az önálló tanulással. Fokozatosan egyre nagyobb 
szerepet kap a digitális kompetencia, hiszen az IKT-eszközök használata az információszerzés és az 
információcsere korszerű és hatékony eszköze. 
A tanulók attól függően, hogy anyanyelvápolásként vagy idegen nyelvként tanulják a nyelvet: 

• gyakorolják a mindennapi 
témáról szóló beszélgetésbe való bekapcsolódást, 



• gyakorolják a kérdésmegértést 
és (rövid) megválaszolást,  
• tovább gyakorolják az állítás, 
tagadás, tiltás, felszólítás, kérés, köszönet megértését és kifejezését, helyesírását, 
• továbbfejlesztik a 
tárgyleírásnak, a személyek, állatok bemutatásának/bemutatkozásának, az eseménymondásnak és 
megértésnek a készségét, 
• beszélgetnek az emberek közti 
különbségekről, más kultúrákról, nyelvekről, 
• felfogják az irodalmi szöveg 
globális jelentését, az ismeretlen szavakra rákérdeznek, vagy megkeresik őket a szótárban, 
gyakorolják a fordítást, 
• szótőre és toldalékra bontják a 
szavakat, megismerkednek a leggyakrabban használt szóelemekkel,  
• gyakorolják a tulajdonnevek 
írását,  
• kérdések segítségével 
megállapítják a szereplőket, a helyet és az időt,  
• verseket, dalokat, mondókákat, 
meséket (meserészleteket), történeteket hallgatnak meg,  
• hallás és olvasás után 
megtanulnak rövidebb verseket, dalokat, mondókákat, összehasonlítják a magyar és az idegen nyelv 
mesehőseit, dalait, szokásait, 
• alkalmazzák a szövegekben 
előforduló új lexikát,  
• új szavak tanulásával tovább 
gazdagítják szókincsüket, szókincsgyarapító gyakorlatokat végeznek, szóképzéssel szavakat 
alkotnak (kb. 250‒300 új szó), 
• elsajátítják a legalapvetőbb 
nyelvi-nyelvtani ismereteket: ki tudják fejezni az egyes és többes számot, használják a tárgyragot, 
ragozzák jelen, múlt, jövő időben az igéket, gyakorolják az alanyi és tárgyas ragozást, felismerik a 
főneveket, mellékneveket, számneveket, névmásokat, kötőszókat, igeneveket és a gyakoribb 
határozószókat. 
• fejlesztik helyesírási 
készségüket: szótagolnak, elsajátítják és gyakorolják az elválasztás szabályait, gyakorolják a 
tulajdonnevek helyesírását, a magán- és mássalhangzók időtartamának jelölését a begyakorolt 
szavakban, a j hang kétféle jelölését, az egybe- és különírás egyszerűbb eseteit, 
• begyakorolják az elsajátított 
nyelvi modelleket: meghatározott mondattípusok elsajátítása, mondatbeli kapcsolatok, 
szószerkezetek elsajátítása, transzformálási gyakorlatok, mondatalkotási gyakorlatok megadott 
elemek és szavak felhasználásával, a nyelvtani egységek kontrasztív (szerb–magyar és idegen nyelv) 
módszerekkel történő összehasonlítása, 
• alkalmazzák a helyesírási 
alapelveket, 
• magyar filmeket, 
gyermekfilmeket és rajzfilmeket tekintenek meg, segítséggel megállapítják a témát, a szereplőket, a 
helyet, az időt,   
• válaszolnak a szöveg (rajzfilm, 
film) cselekményére vonatkozó kérdésekre, maguk is tesznek fel kérdéseket,  



• megnevezik környezetük 
személyeinek, tárgyainak tulajdonságait, ki tudják fejezni a különbségeket a melléknév fokozásával, 
• használják a személyes 
névmásokat és azok ragos alakjait (engem, téged, őt stb.) 
• használják a birtokos 
névmásokat (enyém, tied...),   
• használják a kérdő névmásokat 
és a mutató névmások tárgyragos és határozóragosalakjait (ki?, mi?, kik?, mik?, milyen?, mennyi? 
hány? hova?, mikor?, ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi, ettől, attól, ezt, azt stb.) 
• alkalmazzák az egyeztetés 
egyszerűbb eseteit, 
• megkülönböztetik a nyelvi 
rétegeket,  
• ápolják a nemzeti 
hagyományokat, megismerkednek az ünnepi szokásokkal: Mikulás, karácsony, újév, farsang, húsvét, 
anyák napja, pünkösd, népi hagyományok, ünnepek – ezekhez kapcsolódó dramatikus játékokban 
vesznek részt, 
• megismerkednek a magyar 
művészet és tudomány egyes képviselőinek nevével és képviselőivel, a műfordítások jelentőségével 
és a kulturális kapcsolatok egyéb vonatkozásaival. 

Fontos feladat a kifejező olvasás (kreatív és kritikai olvasási szempontok) gyakorlása, néhány 
memoriter beiktatása, a hozzászólás gyakoroltatása magyar nyelven, a nem lineáris szövegek 
feldolgozása (pl. állatkerti belépőjegyek, menetrendek, képregények, nyelvtani táblázatok, 
gondolattérképek, pókhálóábrák, diagramok, grafikonok stb.) 
Házi olvasmány:A tanulók tudásszintjéhez mérten válasszunk ki egy-egy szöveget közös 
olvasmányként, egyet-egyet mindkét félévben, amennyiben ezt a nyelvtudás lehetővé teszi. 
Iskolai dolgozat: A tanulók mindkét félévben egy-egy írásbeli dolgozatot írnak. Az első félévben a 
kezdő nyelvtanulókkal tollbamondást (vagy kérdőíves felmérést) írassunk, az anyanyelvápolás 
képzésében részesülők pedig fogalmazást írjanak megadott témára, a második félévben pedig megadott 
kulcsszavak, képek, vázlat stb. alapján írjanak fogalmazást nyelvtudásuknak megfelelő szinten. 
 
 
РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 
 

Назва предмету РУСКИ ЯЗИК З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛНЕЙ 
КУЛТУРИ 

Циль Циль настави и ученя руского язика з елементами националней  
култури то посцигнуц таки ступень розвою комуникативни 
схопносцох школяра же би вон самостойно применьовал 
схопносци висловйованя у стандардних и фахових 
комуникативних ситуацийох (у складзе зоз тематичним 
минимумом  и у писаней форми), пестовал национaлни и 
културни идентитет, етнїчне самопочитованє и упознаванє 
школярох зоз елементами традициї, култури и обичайох 
Руснацох. 

Класа Шеста 
Рочни фонд 
годзинох  

72 годзини 
 

 



 
 
ИСХОДИ 
По законченей 
класи                                                                                  
теми(обласци) 
школяр                                                                                              
годзен:                                               
 

ОБЛАСЦ / 
ТЕМА 

ЗМИСТИ 

- розликовац 
стандардну                    
  форму писнї 
од писнї на- 
  писаней у 
шлєбодним 
  стиху 
- розликовац 
стилски фи- 
  ґури: епитет, 
поровнанє, 
  
персонификац
ию и ги- 
  перболу 
- розликовац 
рефрен у на- 
  родних 
писньох 
- розликовац 
народни 
  присловки, 
загадки и 
  анеґдоти 
- применьовац 
народни 
  поуки у 
каждодньовим 
  живице 
- розликовац 
характеристик
и 
  басни и 
обачує поуки 
- розликовац 
жадане од 
  можлївого у 
реалним 
  живоце и 
сказкох 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВОПИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРТОЕПИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЛИРИКА: 
 
ЛИТЕРАТУРНИ ТЕРМИНИ И ПОНЯЦА 
 
Строфа и стих у писнї, шлєбодни стих, родолюбива, 
домолюбива и социялна писня. 
 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
 
Поезия 
 
1. Дюра Папгаргаї  Рано 
2. Велько Петрович  Параст 
3. Михал Рамач  Салаши 
4. Дюра Папгаргаї  Ту, такой при шерцу 
5. Михал Рамач Врацим ше ище на старе Селище 
6. Ирина Г. Ковачевич  Перши нємири 
7. Народна шпиванка по вибору 
8. Крачунска писня по вибору 
9. Народни коляди и Крачунски винчованки 
 
Проза 
 
1. Руска народна приповедка  Треба у младосци робиц… 
2. Микола Скубан  Шамла, Коцур 
3. Володимир Гнатюк  Руски Валал 
4. Янко Рамач  Руска школа у Коцуре 
5. Лїтопис  Контракт о насельованю Керестура 
6. Зоз хронїки Керестура 
7. Штефан Чакан  Вовк и лїшка и други басни 
8. Владимир Кочиш  Иштванова дражка до нєба 
9. Руснаци у Новим Садзе  Давни початки 
10. Драмски текст по вибору зоз Заградки 
11. Анеґдоти по вибору 
 
 Науково-популарни и информативни тексти 
 
12. Мирон Жирош  Зоз живота наших предкох 
13. Янко Рамач  Вибор зоз историї Руснацох 



- обачовац 
причину и 
  пошлїдок у 
литератюрним 
  дїлу 
- одредзиц 
главну подобу 
  у 
литературним 
дїлу 
- видвоїц 
главну тему од 
  побочней 
- хасновац 
синоними, 
гомо- 
  ними и 
антоними у 
препри-  
  поведованю 
- препознац 
писнї з 
любовну, 
  социялну и 
другу тематику 
- применьовац 
знаки интер-                  
  пункциї у 
правописних 
  нормох 
- дошлїдно 
применьовац 
  мегки знак 
- дошлїдно 
применьовац 
  випадни 
вокали О,Е у 
рус- 
  ким язику и 
випадне А у 
  сербским 
язику у словох 
  хтори ше нє 
преклада на 
  руски язик 
- применьовац 
вельку букву 
  у зложенших 
ситуацийох 

 
КУЛТУРА 
ВИСЛОВЙОВА
НЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЛЕМЕНТИ 
НАЦИОНАЛНЕ
Й КУЛТУРИ 

14. Домашня лектира Дюра Папгаргаї Конєц швета 
 
 
 
 
Правилне писанє буквох Я, Є, Ї, Ю, Щ 
Правилне хаснованє гласох ДЗ, ДЖ 
Правилне хаснованє мегкого знака 
Знаки интерпункциї: точка зоз запяту, смуга, смужка 
Випадни вокали О, Е у руским язику и випадне А у 
сербским язику у словох хтори ше нє меняю 
 
 
 
 
 
 
 
Артикулация шицких руских гласох, а окреме вигварянє д’, 
т’ и їх розликованє од сербских ђ и ћ 
Интонация опитних, розповедних и викричних виреченьох 
 
 
 
 
 
 
 
Пропиведанє о дожицох и зявеньох з хаснованьом 
нарастаня дїї 
Пошвидшанє або спомалшованє дїї 
Вибрац законченє дїї спрам свойого розуменя зявеньох 
Описованє цеку подїї, руху у природи (животинї у 
рушаню, природни зявеня, нєпогода) 
Умирйованє дїї  
Менованє дїї, роботи, сцелосци 
 
 
 
Школяре треба же би патрели театрални представи 
Треба же би научели шпивац руски народни шпиванки 
Треба же би научели танцовац голєм єден руски народни 
танєц 
Треба же би провадзели часопис Заградка и сотрудзовали 
як сотруднїки и дописнїки  
Тртеба же би провадзели радио и ТВ емисиї за дзеци на 
руским язику 



- правилно 
вигваряц руски                                  
  гласи   
- правилно 
хасновац 
акцент 
  у руских 
словох 
- правилно 
хасновац инто- 
  нацию рускей 
бешеди 
- правилно 
хасновац 
опитну, 
  одричну и 
викричну 
инто- 
  нацию 
- розликовац 
розличитосц                    
  хаснованя 
дїєсловних ча-                   
  сох 
- хасновац 
слова за 
пошвид- 
  шанє и 
спомалшованє 
дїї 
  у 
литературним 
дїлу 
- самостойно 
составиц текст 
  по своєй 
особней идеї 
- хасновац 
слова за 
преуве- 
  лїчованє або 
зменшованє 
  у 
приповеданю 
рижних 
дожицох 
- составиц и 
написац 
поволанку 



єдноставного 
змисту 
- виразно 
читац текст зоз 
ро- 
  зуменьом 
- хасновац 
вецей файти 
словнїкох у 
зависносци од 
потреби 
- розумиц 
околносци у 
старим краю 
пред 
досельованьом 
Руснацох на 
простор 
южней 
Панониї 
- розумиц 
потребу 
присельованя 
перших 
фамелийох до 
тих крайох 
- розумиц и 
похопиц 
условия за 
живот и роботу 
- похопиц 
културни 
обставини  
- розумиц 
потребу за 
просвитну 
роботу 
- розумиц 
потребу за 
розвой 
духовного и 
културного 
живота 
 
ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ 
 
Наставна програма руского язика зоз елементами националней култури состої ше з трох 
предметних обласцох: литератури, язика и култури висловйованя. Розподзельованє наставних 
годзинох би нє требало буц зробене на основи  предметних обласцох, а на каьдей годзини треба 



окремну увагу пошвециц култури висловйованя школярох и култури Руснацох у Сербиї зоз 
акцентом на народну традицию и обичаї. Шицки три обласци медзисобно попреплєтани и анї 
єдну нє мож виучовац изоловано и без учасци другох обласцох. 
 
          Наставна програма руского язика зоз елементами националней култури фундаментує ше на 
исходох, односно на процесу ученя и школярских посцигнуцох. Исходи представяю опис 
интеґрованих знаньох, схопносцох, стсновискох и вредносцох хтори школяр формуєпреширює и 
преглїбює през три предметни обласци того предмета. Рушаюци  од датих исходох и змистох 
наставнїк перше креирує свой рочни план зоз хторого познєйше розвиє свойо оперативни плани. 
Исходи дефиновани по обласцох олєгчую наставнїкови дальшу операционализацию исходох на 
уровню конкретней наставней єдинки. При планованю наставного процесу трба водзиц рахунку 
о здобутих знаньох, искуствох, интелектуалних схопносцох и интересованьох школярох. 
 
          Барз важне положиц акцент на збогацованє словнїка. Тиж так треба вихасновац швета и 
културни подїї хтори ше одбуваю у рижних местох з цильом упознаваня живота Руснацох у 
прешлосци, традициї и култури хтори руску меншину характеризую на тих просторох. 
Препоручує ше же би ше поцагло паралелу медзи шветами Руснацох и подобнима сербскима 
шветами як и шветами других националних заєднїцох хтори жию у Войводини. 
 
 
ВИТВОРЙОВАНЄ НАСТАВИ И УЧЕНЯ 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
                     Основу програми литератури творя тексти зоз лектири. Лектира подзелєна 
политературних родох – лирика, епика, драма и збогацена є з вибором 
нєуметнїцких,науковопопуларних и информативних текстох. Обовязна часц лектири состої ше, 
углавним, зоз дїлох хтори спадаю до основного националного корпусу. Вибор дїлох ше у 
найвекшей мири фундаментує на принципе прилагодзеносци ґу возросту. Дїла хтори ше нє буду 
обрабяц, наставнїк би требал препоручиц школяром за читанє у шлєбодним чаше. 
                     Наставнїк тиж так треба же би познал змисти других предметох и зоз предходних 
класох хтори преучую историю, традицию и културу Руснацох, треба же би сам познал 
традицийну и духовну културу Руснацох зоз наглашку на обичаї Руснацох у Сербиї. 
                     Горизонталну корелацию наставнїк, у першим шоре, успоставя зоз наставу 
сербского язика и литератури, историї, ликовней култури, музичней култури, вирскей настави и 
гражданского воспитаня. 
                    Исходи вязани за наставну обласц литература засновани на читаню. Рижни форми   
читаня основне предусловиє же би школяре у настави здобували спознаня и же би ше успишно 
уводзели до швета литературного дїла. У шестей класи ше, у першим шоре, пестує емотивне 
читанє, а школяре ше поступнє уводза до виглєдовацкого читаня. 
 
ЯЗИК И ПРАВОПИС 
 
 
У настави язика школяре ше оспособюю за правилну усну и писану комуникацию на руским 
литературним язику. Нужне же би наставнїк мал на розуме пресудну улогу прилагодзених и 
систематичних вежбох, односно же наставна материя нє усвоєна док ше добре нє увежба. То 



значи же вежбанє муши буц состойна часц обробку наставней материї, применьованя, 
обновйованя и утвердзованя знаня. 
                  Правописни правила ше усвоюю з помоцу систематичного вежбаня ( правописни 
диктати,виправянє гришкох у датим тексту, тести зоз питанями з правопису итд. ) У рамику 
правописних вежбох требало би з часу на час уключиц и питаня зоз хторима ше преверює 
ґрафия ( правилне писанє буквох ). Тиж так школяром треба дац порив же би сами 
замерковйовали и виправяли правописни гришки у СМС комуникациї, як и у розличних типох 
комуникациї прейґ интернету. 
 
 
КУЛТУРА ВИСЛОВЙОВАНЯ 
 
Розвиванє култури висловйованя єден з найважнєйших задаткох настави мацеринского язика з 
елементами националней култури. Тота наставна обласц гоч є програмски конституована як 
окремне подруче муши ше повязовац зоз обробком литературних текстох,як и зоз наставу 
ґраматики и правописа.Тиж так, обробок литературного текста и  робота на ґраматики и 
правопису литературного язика муши уключовац и змисти хтори доприноша пестованю култури 
усного и писаного висловйованя. 
                Од школярох того возростутреба обчековац же би знали шлїдуюци обласци:  
Преприповедованє о дожицох, о тим цо видзели, о особних жаданьох 
Репродукция слуханого лєбо пречитаного тексту. 
Опис пейзажу, людзох, животиньох, природних зявеньох 
Диялоґ – директна и индиректна бешеда 
Драматизация – читанє по улогох и замена улогох 
Розгварка- збогацованє словнїка з каждодньового живота у узвичаєней конверзаци; 
                фреквентни виреченя з каждодньового живота 
Словнїк – хаснованє словнїка за збогацованє фонду словох. Писанє свойого влас- 
                ного словнїка менєй познатих словох и виразох 
Читанє гласно и у себе; мелодия виреченя 
Преписованє зоз записованьом характеристичних словох и виразох; преписованє зоз задатком, 
писанє краткого составу.  
 
ЕЛЕМЕНТИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ И ТРАДИЦИЇ 
 
Упознаванє  школярох з основами историї рускей меншинскей заєднїци у Сербиї (присельованє, 
културни, образовни, вирски и привредни активносци, найвисши посцигнуца у култури 
релевантни орґанизациї и институциї…). Пестованє емотивного одношеня ґу традициї, 
култури,звичайом рускей меншинскей заєднїци у Сербиї (фолклор, ремесла, народна творчосц, 
театер, литература,музика, звичаї…) Обезпечиц школяром податки о рускей заєднїци у Сербиї 
(населєня, институциї, и орґанизациї, познати особи, мена, презвиска,походзенє…),алє и о вязох 
зоз другима етнїчнима заєднїцами. Намагац ше же би ше руски идентитет и самопочитованє 
пестовало суптилно, нє з помоцу висловох и фразох, алє на конкретних прикладох, при  тим 
злучовац спознаня з емоцийним унапрямованьом, даваюци значенє меншинским и людским 
правом, интеретнїчному почитованю, толеранциї и интеракциї. 
 
ВИТВОРЙОВАНЄ ПРОГРАМИ И ВРЕДНОВАНЄ УЧЕНЯ 
 
Муши ше стално мац на  роюуме сущни задаток того предмета: же би школяре научели крашнє 
бешедовац на руским литературним язику, же би крашнє читали, писали и же би здобули 



схопносц у язичней правилносци. Стално ше муши мац на розуме и предзнаня школярох, же би 
ше могло надовязац на материю хтору школяре уж звладали. На каждей годзини наставнїк треба 
же би виберал диференцийни поступок, бо школяре розличного возросту и приходза з 
розличнима язичнима компетенциями. 
               Робота каждого наставнїка состої ше од планованя, реализациї, провадзеня и 
вреднованя. Важне же би наставнїк континуовано диференцийно провадзел и вредновал,попри 
посцигнуцох школяра, и процес настави и ученя, як и себе и свию власну роботу. Шицко цо ше 
укаже як добре и хасновите наставнїк вихаснує и познєйше у своєй наставней пракси, а шицко 
цо ше укаже як нєдосц ефикасне и ефективне требало би унапредзиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ПРИЛОГ 
 
ПРАВИЛНИК 
 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ 
РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
 
Назив предмета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-
технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и 
технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
 

Разред Седми 
Годишњи фонд часова 72 часа 
 
ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 



– повеже развој машина и  
њихов допринос 
подизању квалитета 
живота и рада; 

– повеже ергономију са 
здрављем и конфором 
људи при употреби 
техничких средстава; 

– анализира да ли је 
коришћење одређене 
познате технике и 
технологије у складу са 
очувањем животне 
средине; 

– истражи могућности 
смањења трошкова 
енергије у домаћинству; 

– разликује врсте 
транспортних машина; 

– повеже подсистеме код 
возила друмског 
саобраћаја са њиховом 
улогом; 

– провери техничку 
исправност бицикла; 

– демонстрира поступке 
одржавања бицикла или 
мопеда; 

– самостално црта скицом 
и техничким цртежом 
предмете користећи 
ортогонално и просторно 
приказивање; 

– користи CAD 
технологију за креирање 
техничке документације; 

– управља моделима 
користећи рачунар; 

– објасни улогу основних 
компоненти рачунара, 
таблета, паметних 
телефона и осталих 
савремених ИКТ уређаја;  

– аргументује значај 

ЖИВОТНО И РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 
 

Појам, улога и развој машина и 
механизама. 
 
Потрошња енергије у 
домаћинству и могућности 
уштеде. 
 
Утицај дизајна и правилне 
употребе техничких средстава на 
здравље људи. 
 
Зависност очувања животне 
средине од технологије. 

САОБРАЋАЈ 

Машине спољашњег и 
унутрашњег транспорта. 
 
Подсистеми код возила друмског 
саобраћаја (погонски, преносни, 
управљачки, кочиони). 
 
Исправан бицикл/мопед као 
битан предуслов безбедног 
учешћа у саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И 
ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 
 

Специфичности техничких 
цртежа у машинству. 
 
Ортогонално и просторно 
приказивање предмета. 
 
Коришћење функција и алата 
програма за CAD. 
 
Основне компоненте ИКТ 
уређаја. 
 
Управљање и контрола 
коришћењем рачунарске технике 
и интерфејса. 
 



рационалног коришћења 
расположивих ресурса на 
Земљи; 

– идентификује материјале 
који се користе у 
машинству и на основу 
њихових својстава 
процењује могућност  
примене; 

– користи прибор за 
мерење у машинству 
водећи рачуна о 
прецизности мерења;  

– врши операције обраде 
материјала који се 
користе у машинству, 
помоћу одговарајућих 
алата, прибора и машина 
и примени одговарајуће 
мере заштите на раду; 

– објасни улогу одређених 
елемената машина и 
механизама на 
једноставном примеру; 

– образложи значај 
примене савремених 
машина у машинској 
индустрији и предности 
роботизације 
производних процеса;  

– објасни основе 
конструкције робота; 

– класификује погонске 
машине – моторе и 
повеже их са њиховом 
применом; 

– самостално/тимски 
истражи и реши задати 
проблем у оквиру 
пројекта; 

– изради производ у 
складу са принципима 
безбедности на раду; 

– тимски представи идеју, 
потупак израде и 
производ; 

– креира рекламу за 
израђен производ; 

– врши e-коресподенцију у 

РЕСУРСИ И 
ПРОИЗВОДЊА 
 

Рационално коришћење ресурса 
на Земљи и очување и заштита 
животне средине. 
 
Материјали у машинству  
(пластика, метали, легуре и др.). 
 
Мерење и контрола – појам и 
примена мерних средстава 
(мерила). 
 
Технологија обраде материјала у 
машинству  (обрада материјала 
са и без скидања струготине, 
савремене технологије обраде). 
 
Елементи машина и механизама 
(елементи за везу, елементи за 
пренос снаге и кретања, 
специјални елементи). 
 
Производне машине: врсте, 
принцип рада, појединачна и 
серијска производња. 
 
Појам, врсте, намена и 
конструкција робота (механика, 
погон и управљање). 
 
Погонске машине – мотори 
(хидраулични, пнеуматски, 
топлотни). 
 
Моделовање погонских машина  
и/или школског мини робота. 

КОНСТРУКТОРСКО 
МОДЕЛОВАЊЕ 
 

Проналажење информација, 
стварање идеје и дефинисање 
задатка. 
Самосталан/тимски  рад на 
пројекту. 
 
Израда техничке документације 
изабраног модела ручно или уз 
помоћ рачунарских апликација. 
 
Реализација пројекта – израда 
модела  коришћењем алата и 
машина у складу са принципима 
безбедности на раду.  



складу са правилима и 
препорукама са циљем 
унапређења продаје; 

– процењује свој рад и рад 
других на основу 
постављених 
критеријума 
(прецизност, педантност 
и сл.). 

 

 
Представљање идеје, поступака 
израде и производа. 
 
Процена сопственог рада и рада 
других на основу постављених 
критеријума.  
 
 Употреба електронске 
коресподенције са циљем 
унапређења производа. 
 
Одређивање оквирне цене 
трошкова и вредност израђеног 
модела. 
 
Креирање рекламе за израђен  
производ. 
 
 
 
 
 

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика, 
заштита личне безбедности и животне средине, предузимљивост и иницијатива. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  
 
Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција 
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки 
брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена 
стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 
целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног 
и професионалног развоја.  
Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода.  
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи 
предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 
вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и 
дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 
 
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи –глобални план 
рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају 
наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При 
планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу 
остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 
Настава се не планира према структури уџбеника јер ученици не треба да уче лекције по реду, 



већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би развијали 
међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да 
ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  
Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час 
треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.  
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 
остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, 
савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 
одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је 
заступљена ова тематика. 
С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 
реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика. Програм наставне и 
учења треба остваривати на спојеним часовима. 
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су 
стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 
различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 
овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање 
правилних ставова према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову 
употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици 
откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену 
природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и 
технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а 
како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на природно 
окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 
 
Животно и радно окружење 
 
Да би се достигли исходи за ову област, потребно је повезивати садржаје осталих области са 
примерима са којима се ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај 
технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су људи до сада 
решавали проблеме у борби за преживљавање. 
Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити 
ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна 
средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и 
противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама.  
Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на 
експлоатацију сировина, загађење ваздуха производњу токсичних отпада и њихов утицај на 
климатске промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како 
готови, тако и они које су ученици сами урадили. 
На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили 
појам уштеде енергије, потребно је упутити их да на примеру свог домаћинства истраже колика 
је потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би се 
потрошња смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде податке 
о потрошњи појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене енергије на месечном 
нивоу. У зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, самостални 
превоз, пољопоривредне машине) и могућности уштеде.  



У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно изложени 
утицају дизајна на конфорно и безбедно руковање машинама и уређајима. Без дубљег задирања 
у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за квалитетнији и 
безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, безбедна 
растојања од машина, екрана) ради постизања конфора и очувања здравља. 
Препоручени број часова је  6. 
 
Саобраћај 
 
Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента 
саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове области подсетити ученике да су у 
претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и 
организацији саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за 
регулисање друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте као учеснике 
у саобраћају. Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на 
безбедном понашању и преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају. 
У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим 
најважнијим подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У складу са исходима 
ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним деловима 
саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са 
безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области Ресурси и производња са аспекта 
елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, 
специјални елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 
Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама 
спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, 
авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови).  
При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и 
аутомобила. 
Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла (упављачки, 
преносни и кочиони систем, пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и демонстрирају 
поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода користити школски 
бицикл и постер мопеда. 
Препоручени број часова је 6. 
 
Техничка и дигитална писменост 
 
Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. 
Потребно је упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно представљање 
предмета и коришћење рачунарских апликација за CAD. У оквиру апликације ученици најпре 
креирају модел користећи 2D приказ на основу података које читају са техничког цртежа. 
Коришћењем 3D модела ученици активирају основне технике дизајна са циљем самосталног 
креирања техничког цртежа у складу са стандардима. Креирати вежбу у оквиру које ученици 
анализирају елемент сложеније геометрије, израђују модел користећи CAD и рендерују га. 
Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих 
ИКТ уређаја. Уколико временски оквир дозвољава, ученике упознати и са начином 
функционисања појединих компоненти, али на елементарном нивоу препоручено коришћењем 
рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћења 
рачунарске технике у апаратима, уређајима и производним процесима и објаснити појам и улогу 
интерфејса у управљању и контроли. Уколико школа поседује одговарајућу опрему, реализовати 



вежбе у којима ће ученици управљати моделом користећи рачунар и интерфејс, у супротном 
исту активност реализујте коришћењем рачунарских симулација. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 
 
Ресурси и производња  
 
Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне 
средине. Уколико има могућности, организовати посету установи или погону чија је делатност 
директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима задатак за 
самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који начин се 
они остварују. 
Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће 
користе у машинству и због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно коришћење 
прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. 
Објаснити улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или 
путем рачунарске симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике обраде материјала 
који се користе у машинству, практично демонстрирати операције и реализовати једноставну 
вежбу водећи рачуна о безбедности ученика. Илустровати савремене технологије обраде 
материјала и по могућности организовати посету производном погону који их користи. Упознати 
ученике са савременим производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове 
примене у појединачној и серијској производњи. 
Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји 
могућност, демонстрирати рад школског робота или користити рачунарску симулацију. Упознати 
ученике са основама конструкције робота и улогом појединих делова.Роботику повезати са 
наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, енергетика 
и технологија обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом 
Информатике и рачунарства. 
Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову 
примену на практичним примерима из учениковог окружења. 
Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 
 
Конструкторско моделовање  
 
У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и 
вештине. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања 
замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. 
Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу 
развоја техничког стваралаштва –oд идеје до реализације.  
Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним 
елементима и принципима рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и 
кретања, специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних 
средстава, транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др. 
Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања техничким 
системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота. 
Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства. 
Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од 
корака ка дефинисању свога пројекта је проналажење информација, стварање идеје и 
дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално 
проналазе информације о условима, потребама и начину реализације макете/моделакористећи 



ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, мора се водити рачуна о принципу економичног 
искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина, примењујући процедуре у 
складу са принципима безбедности на раду. У пројекат се може укључити и више ученика 
(тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. У 
сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике на употребу електронске 
коресподенције са циљем унапређења рада на реализацији пројекта. 
Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета за 
технику и технологију алатима и материјалом. 
Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских 
апликација, примењивати научено: просторно приказивање предмета, ортогонално пројектовање 
као и специфичности техничког цртањау области машинства. Треба настојати да се остварује 
континуитет информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе рачунар за цртање 
и израду презентација.  
По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака 
израде и готовог производа. У овој етапи се врши и процена сопственог рада и рада других на 
основу постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 
креативност и др.). 
На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да 
искажу оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела. У складу са предузетничким 
аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израђени 
производ.  
Препоручен број часова за реализацију ове области је 22. 
 
 
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.  
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, 
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др).  
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом 
тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ 
(тзв. вршњачко оцењивање). 
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори 
показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити 
подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. Оцењивање 
тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, 
заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
  



Назив предмета ИНФОРМАТИКА И  РАЧУНАРСТВО   

Циљ Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање 
ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у 
дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и 
рачунарских програма за решавање различитих проблема у 
друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред Седми 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује визуелну 
презентацију и логичку 
структуру текста; 

– користи алате за стилско 
обликовање документа и 
креирање прегледа 
садржаја у програму за 
обраду текста; 

– објасни принципе  
растерске и векторске 
графике и модела приказа 
боја; 

– креира растерску слику у 
изабраном програму; 

– креира векторску слику у 
изабраном програму; 

– користи алате за уређивање 
и трансформацију слике; 

– креира гиф анимацију; 
– креира видео-

запискоришћењем алата за 
снимање екрана; 

– разликује појмове URL, 
DNS, IP адреса; 

– објасни појмове хипервеза 
и хипертекст; 

– креира, форматира и шаље 
електронску пошту; 

– обавља електронску 
комуникацију на сигуран, 
етички одговоран и 
безбедан начин водећи 
рачуна о приватности; 

– препозна непримерени 
садржај, нежељене 

ИКТ 

 
Обележавање логичке структуре 
и генерисање прегледа садржаја 
текстуалног документа. 
Карактеристике рачунарске 
графике (пиксел, резолуција, 
RGB и CMYK модели приказа 
боја, растерска и векторска 
графика). 
Рад у програму за растерску 
графику. 
Рад у програму за векторску 
графику. 
Израда гиф анимација. 
Коришћење алата за снимање 
екрана. 
 
 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

URL, DNS, IP адреса. 
Хипервеза и хипертекст. 
Електронска пошта, креирање 
налога, слање и пријем поште. 
Електронска пошта (контакти, 
безбедност, нежељена пошта). 
Рад на дељеним документима 
(текстуалним документима / 
презентацијама /упитницима...) у 
облаку. 
 

РАЧУНАРСТВО 

Рад са изабраним текстуалним 
програмским језиком у области 
2Д графике. 
Основне карактеристике 
изабране графичке библиотеке. 
Методе за исцртавање основних 



контакте и адекватно се 
заштити; 

– сараднички креира и дели 
документе у облаку водећи 
рачуна о одговарајућим 
нивоима приступа; 

– подешава хипервезе према 
делу садржаја, другом 
документу или веб 
локацији; 

– уз помоћ програмске 
библиотеке текстуалног 
програмског  језика 
исцртава елементе 2Д 
графике; 

– употребљава петље и 
генератор насумичних 
бројева за исцртавање 
сложенијих облика; 

– планира, опише и 
имплементира решење 
једноставног проблема; 

– проналази и отклања 
грешке у програму; 

– сарађује са осталим 
члановима групе у свим 
фазама пројектног задатка: 

– креира, уређује и 
структурира дигиталне 
садржаје који комбинују 
текст, слике, линкове, 
табеле и анимације; 

– креира рачунарске 
програме који доприносе 
решавању пројектног 
задатка; 

– поставља резултат свог 
рада на Интернет ради 
дељења са другима уз 
помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у 
групи при изради 
пројектног задатка и 
активности за које је био 
задужен. 

геометријских облика. 
Подешавање боја и положаја 
објеката. 
Примена петљи и случајно 
генерисаних вредности на 
исцртавање геометријских 
облика. 
 

ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАТАК 
 

Фазе пројектног задатка од 
израде плана до представљања 
решења. 
Израда пројектног задатка у 
корелацији са другим 
предметима. 
Вредновање резултата 
пројектног задака. 

Кључни појмови садржаја: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, 
растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф анимација, хипервеза, URL, 
електронска пошта, текстуални програмски језик, 2Д графика. 
 



 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 
Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и 
васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи 
су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку 
процеса учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из три 
тематске целине: Информационо-комуникационе технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост 
и Рачунарство. 
Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна 
специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне 
активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз 
примену ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и 
других предмета. Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето и јасно 
упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од стране 
наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са 
ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених 
активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању 
навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и 
спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 
Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како 
у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у 
редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у 
литератури се могу се наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и 
поштовање ауторских права, треба користити у настави и учењу. 
С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба 
остваривати са одељењем подељеним на групе. Подсетити ученике на значај поштовања правила 
која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност 
ученика (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање 
рачунара). 
Наставницима се препоручује да у току седмог разреда, ради развијања међупредметних 
компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање 
два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних 
задатака (једног из области ИКТ и Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) 
одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који 
обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико пројектних тема и 
омогућити тимовима ученика да одаберу ону која највише одговара њиховим интересовањима. 
 
 
Предлог за реализацију програма 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан 
број часова за тему, број часова за обраду новог градива, плус број часова за утврђивање и 
систематизацију градива).  
Информационо-комуникационе технологије (10)  
Дигитална писменост (4) 
Рачунарство (14) 
Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост (4) 
Пројектни задатак за теме Рачунарство (4) 



Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за 
поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, 
понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима.  
 
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И 
УЧЕЊА 
 
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним 
исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и технике да примени, као и 
које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то 
специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. 
Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који 
одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у 
програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више 
времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба 
посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба 
усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 
исхода.  
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 
настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога 
наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава 
активност ученика. Ученике треба упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, 
како би  усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 
разноврсних задатака.  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које 
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 
индивидуалних карактеристика ученика.  
 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Информационо-комуникационе технологије 
Наставну тему Информационо-комуникационе технологије започети радом на документу који 
представља својеврсну рекапитулацију онога што су ученици учили у претходна два разреда. 
Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и локацији на којој је 
документ постављен (Припремљени документ треба да се састоји од насловне и највише још 5 
страница текста са сликама и табелама и треба да садржи најважније појмове и технике 
изучаване у претходна два разреда.).Ученици треба да пронађу и отворе овај документ у 
изабраном текст процесору, да прочитају текст и логички га уреде, доделе му одговарајуће 
стилове, идеално до 3 нивоа дубине (нпр. Heading 1, Heading 2, Heading 3). Наставник треба да 
представи технику израде прегледа садржаја текстуалног документа, а ученици да је примене на 
документу који су логички структурирали. На овај начин, ученици се осврћу на раније научено 
смислено користећи нову технику израде прегледа садржаја текстуалног документа.  
У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученицима треба објаснити карактеристике 
векторског и растерског представљања слике на рачунару. Представити RGB и CMYK палете 
боја, указати на везу избора палете у односу на намену: RGB– за приказивање на дигиталном 
уређају или на интернету, односно CMYK палете боја за припрему за штампање. На овом месту 
погодно је увести и питање одговарајуће резолуције (квалитета) графичке датотеке у контексту 
конкретне потребе – штампање или коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на 



интернет. Код помињања резолуције слике, још једном подсетити ученике на појам пиксел, те 
однос квалитета слике и резолуције. Коментарисати количину меморијског простора који 
заузима иста дигитална слика припремљена за штампу и припремљена за приказивање на вебу 
или слање електронском поштом. Повезати са претрагом слика у оквиру интернет прегледача 
(претрага по „величини“ слике). Објаснити појам битмапе и најчешће технике компресије 
података (компресија редуковањем величине, компресија без губитка података и компресија са 
губитком квалитета слике), без уласка у техничке детаље самих алгоритама компресије. 
Наставити рад на креирању растерске графике у програму који су ученици користили у 
претходним разредима. Увести појам и сврху слојева. Приказати слику која садржи више слојева, 
од којих је један текст. Објаснити да је у неким програмима за растерску графику текст 
векторски слој у растерској слици. Демонстрирати увећавање слова док је слој векторски. 
Трансформисати слој са текстом у растер и увећати га. Тражити од ученика да уоче разлике. 
Показати технике: додавања и брисања слоја, видљивости и сакривања слоја, подешавања 
провидности, закључавања слоја за измену и стапања слојева… 
Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што су 
промена нивоа осветљености, контраста и обојености. Увести могућност примене Филтера. 
Издвојити филтере попот Blur (замућеност) и Sharpen (оштрина) и позвати ученике да осмисле 
ситуације у којима је пожељно користити један, односно други филтер (нпр. поштовање права 
приватности особа које сликамо...). Показати основне геометријске трансформације над сликом 
(опсецање, ротирање, смицање и превратање слике  у целини...). Ученици могу на својим 
фотографијама да увежбавају технике основних корекција и обраде фотографије. Приказати 
могућности аутоматске обраде већег броја дигиталних слика (нпр. аутоматско смањење величине 
свих слика преузетих са дигиталног фото-апарата). 
 Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма (инсталираног 
локално на рачунару или у „облаку”) за креирање и обраду векторске графике. Посебну пажњу 
посветити: алатима за селекцију, пројектовању цртежа (подели на нивое, уочавању симетрије, 
објеката који се добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијом и 
комбиновањем других објеката...), као и припреми за цртање (избор величине и оријентације 
папира, постављање јединица мере, размере, помоћних линија и мреже...).  
Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат, 
круг, елипса) објаснити принцип коришћења основних алата (означавање, брисање, копирање, 
груписање и разлагање, премештање, ротирање, симетрично пресликавање, поравнање…).  
Поновити поступак векторизације, применити га на изабрану растерску слику. У договору са 
наставником ликовне културе, креирати текстуалне задатке који ће навести ученике да трагају за 
уметником, пронађу описано дело и векторизују га. 
Разговарати са ученицима о појму „покретна слика“. Нагласити да покрет заиста не постоји. 
Објаснити да је филмска уметност настала захваљујући недостатку „спорости људског ока”. 
Увести појам „фрејм“ и дефинисати потребан број фрејмова који се смењују у једној секунди за 
стварање илузије непрекидног кретања. Разговарати са ученицима о видео камери – да ли камера 
снима покрет или је у питању изузето брз фото-апарат. Упоредити традиционалан начин 
креирања анимираних слика са рачунарском анимацијом. У одабраном програму, демонстрирати 
поступак израде 2Д анимације. Представити катрактеристике формата слике gif. Објаснити 
поступак чувања и приказа анимација (није их могуће прегледати у традиционалним 
програмима за преглед слика). Демонстрирати њихово уграђивање у мултимедијалну 
презентацију.  
У одабраном алату за израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у gif 
формату, омогућити ученицима да направе анимирану слику.  
Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. Поред уџбеника, 
охрабрити их да испричају лична искуства везана за интернет као извор информација, видео-



туторијале, разговоре са одраслим особама... Утврдити каква су искуства ученика када је учење 
коришћењем видео-туторијала у питању (формално и неформално). Коришћењем одабраног 
програма за снимање екрана демонстрирати снимање кратког видео-туторијала, приказати 
резултат ове активности и задати смернице за израду кратког видео-туторијала, који ученици 
треба самостално да сниме и сачувају (на пример: приказати поступак уметања прегледа 
садржаја у текстуални документ или креирања растерске или векторске слике). Уколико услови у 
учионици (шум, бука, слаба чујност) утичу на квалитет снимљеног звука, могуће је уз помоћ 
програма за обраду звука отклонити недостатке (на пример, преузети програм Audacity и 
приказати технике уклањања недостатака) или организовати снимање звука у бољим условима. 
Нагласити ученицима да звук може бити додат у видео-туторијал накнадно или чак замењен 
одговарајућим титлом. 
 
Дигитална писменост 
 
Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима представљени 
скраћеницама URL и IP адреса, затим појмова клијент и сервер у мрежном окружењу, као и на 
значење појмова: домен, назив интернет домена, веб-адреса и њихову узајамну везу. Укратко 
представити значење појмова: DNS сервис (на пример DNS -Domain Name System – као базни 
интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно) и DNS 
сервер (на пример DNS Server – уређај који омогућава да се за тражене услуге на одређеном 
интернет домену добију одговарајуће IP адресе неопходне за комуникацију и размену података у 
мрежи) и објаснити њихову улогу у комуникацији између клијента и сервера у мрежном 
окружењу (на пример у ком су односу DNS сервис, URL и IP адреса у оквиру веб сервиса (World 
Wide Web). Објаснити појам хипервезе (hyperlink) и хипертекста (hypertext). Приказати 
хипертекст и хиперлинк у интернет прегледачу, а затим, у програмима за обраду текста и израду 
мултимедијалних презентација демонстрирати додавање и подешавање хипервезе према делу 
текста у документу, другом документу или према неком садржају на инернету. 
Представити интернет сервис електронска пошта (е-маил). Објаснити значење појма адреса 
електронске поште, описати и по потреби демонстрирати поступак креирања налога за 
електронску пошту. Представити поступак креирања и форматирања електронске поште, 
поступак уметања прилога и хипервеза. Нагласити важност форме саме поруке, проверу 
правописа и садржаја поруке пре слања. Објаснити одељке који се односе на: наслов поруке, 
адресе примаоца (коме, копија, скривена копија). Објаснити значење функција: проследи, 
одговори и одговори свима на већ примљену поруку, нагласити дејство сваке од њих. 
Представити организацију и начин складиштења порука за изабрани сервис  у виду фасцикли 
(ако се ради о Gmail-у, напоменути да нема фасцикле, него ознаке – лабеле) у којима се чувају 
примљене поруке, послате поруке, недовршене, нежељена пошта, отпад, као и могућности 
изабраног сервиса за електронску пошту за архивирање, означавање порука по важности и сл. 
Посебну пажњу посветити правилима која важе у писаној електронској комуникацији а која 
подстичу стицање добрих навика код ученика, као што су: правилна примена традиционалног и 
дигиталног правописа и форми које важе у писаној комуникацији, подсетити на правила 
нетикеције у писаној електронској комуникацији (на пример да не треба писати све великим 
словима, да не треба прослеђивати примљену поруку без дозволе аутора, да треба водити рачуна 
о величини и броју прилога које шаљемо и сл.), на важност заштите личних података и 
контаката, питања безбедности, начинима заштите од нежељене поште и уобичајених поступака 
које треба применити у те сврхе. 
Подсетити ученике на примере дељења садржаја који су описани и примењивани у претходним 
разредима и представити могућности које нуди рачунарство у облаку (Cloud Computing) путем 
дељеног диска за чување података, употребу апликација и алата  доступних уз изабрани е-маил 



налог. Представити концепт рада изабраног дељеног диска (на пример: OneDrive, Google 
Drive...) за организацију података, демонстрирати рад у апликацијама и направити аналогију са 
офлајн апликацијама исте намене (процесор текста, програм за рад са слајд-презентацијама…). 
Представити поступак дељења и подешавање опција дељења садржаја (на пример, путем линка 
на конкретне мејл адресе). Описати и демонстрирати рад на дељеном тексту, презентацији или 
упитнику кроз активности на конкретном садржају. Указати на бројне предности и могуће 
недостатке сарадничког рада. Описати и приказати поступке рада на документу, преузимање и 
чување у одговарајућим форматима намењеним за даљи рад, штампање или друге потребе. 
Објаснити поступак креирања, додавања (отпремања са уређаја на дељени диск) и преузимања 
садржаја (са дељеног дика на уређај). Приликом представљања концепта приступа дељеним 
садржајима по нивоима (уређивање, преглед и коментарисање) указати на важност поштовања 
правила безбедности, заштите података и ауторских права, која чланови групе треба да усвоје 
током рада на заједничком документу. 
Ученицима задати да испробају креирање, дељење и сараднички рад на смисленим документима 
– текстовима, графици, презентацијама, упитницима. Иницирати дискусију о сличностима и 
разликама, предностима и недостацима у раду са апликацијама у офлајн у односу на онлајн 
варијанту (дискусија о овим питањима може се водити и у односу на организацију података и 
њихову безбедност на дељеном, преносивом и чврстом диску.  
 
Пројектни задатак за теме ИКТ и Дигитална писменост 
 
При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу 
са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су 
ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке 
опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе 
кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, 
објашњава, иницира дискусију и предлаже решења. 
Посебну пажњу посветити развоју међупредметних компетенција,  подстицању иницијативе и 
креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. 
При представљању фаза пројекта (на начин већ описан у претходним разредима) понудити 
ученицима пројектне задатке који се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. 
Циљ пројектног задатка је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње 
сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која 
се може остварити на оваквим и сличним примерима: 
– Објаснићу ти(Истраживање потреба вршњака када је вршњачко учење у питању (онлајн 
упитник) и анализа резултата; У складу са резултатима истраживања, израда видео-упутстава 
којима се демонстрира решавање задатака (математика, физика, хемија), објашњавају научни 
принципи, представљају уметнички правци (књижевност, музика, сликарство, дизајн) 
демонстрира правилно извођење вежби (колут, шпага, трокорак...), појашњава програмирање у 
текстуалном програмском језику, описују поступци рада у изабраним апликацијама...; 
Постављање креираних видео-упутстава на youtube канал школе, обезбеђивање видљивости на 
школском сајту и промоција урађеног као аутентичног дидактичког средства намењеног свим 
ученицима школе); 
– Школа је наша (Истраживање потреба вршњака када је школски живот у питању – шта нам 
недостаје: ученички клуб за вршњачко учење, секција, интерно такмичење… (онлајн упитник) и 
анализа резултата; У складу са резултатима истраживања, сараднички рад на дефинисању циља 
недостајуће школске активности, дефинисање годишњег програма рада, као и месечних 
активности, креирање логоа, избор потенцијалног простора у оквиру школе за реализацију 



предвиђеног програма, мапирање наставника–сарадника; Представљање идејног решења 
Ученичком парламенту и управи школе); 
– Музеј који недостаје  (Школа је део шире друштвене заједнице и као таква може да допринесе 
њеној научно-културној сцени.  Сараднички рад на дефинисању циља пројекта; Испитивање 
потреба ученика и мештана (онлајн анкета објављена на сајту школе и сајту локалне самоуправе; 
Анализа резултата анкете; Дефинисање годишњег програма рада, као и месечних активности 
(ученици описују активности детаљно - ако је тема хемија наводе научнике, научне концепте…), 
креирање логоа, избор потенцијалног простора у оквиру школе за реализацију предвиђеног 
програма, мапирање наставника-сарадника; Израда графичког рекламног материјала; 
Представљање идејног решења Ученичком парламенту и управи школе; Комуникација са 
локалном заједницом у циљу заједничке промоције школе као научно-културног чворишта); 
– Зато што смо одговорни (Истраживање о ставовима вршњака када је квалитет живота у 
локалној средини у питању (онлајн упитник о еколошким, културним, образовним потребама), 
анализа резултата и одабир проблема који вршњаци начешће наводе; Сараднички рад на изради 
предлога решења одабраног проблема, дефинисање плана акције; Представљање плана акције на 
нивоу школа (израђена мултимедијална презентација, постер и лого) и одабир особа (ученика и 
наставника) које ће бити задужене за његово спровођење; Представљање плана акције на нивоу 
локалне заједнице (комуникација путем електронске поште са јединицом локалне самоуправе, 
домом културе…); Спровођење акције. 
Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова 
различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. који су настали 
сарадничким радом у облаку. 
У сарадњи са адиминстратором школског сајта, идеје и продукте радове пројектних активности 
промовисати на сајту школе. Размотрити могућност учешћа на националним и међународним 
конкурсима. 
 
Рачунарство 
 
Креирање програма који користе графику обрађивати у истом програмском језику и окружењу 
које је коришћено за учење програмирања током 6. разреда. Пре преласка на обраду нових тема 
обновити технике програмирања у текстуалном програмском језику у 6. разреду (бар 4 школска 
часа). 
Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави и, 
ако је то потребно, са начином њене инсталације. Подцртати везу између програмирања 
графичких апликација и програма за векторску графику (сваки цртеж се састоји од скупа 
геометријских облика описаних својим нумеричким параметрима). 
Описати основну структуру графичког програма и потрудити се да се током наставе та структура 
што мање варира. Уколико графичка библиотека захтева нетривијалан програмски код за 
иницијализацију и деиницијализацију, ученицима понудити готову мустру од које могу да крену 
програмирање својих апликација, са што мање когнитивног оптерећења у вези са техничким 
детаљима одабране графичке библиотеке и са централним фокусом на технике заједничке 
већини графичких библиотека. 
Увести појам координатног система прозора, описати сличности и разлике у односу на 
традиционални координатни систем који се користи у математици. Увести начине задавања боја 
(именоване боје, боје задате помоћу три броја у RGB систему). 
Објаснити и демонстрирати исцртавање следећих основних примитива: 
- дуж, 
- испуњен и уоквирен правоугаоник, 
- круг и кружница. 



Описати и демонстрирати поступак цртања сложенијих облика састављених од ових примитива 
(нпр. кућица, глава робота, чича Глиша, сладолед, ...). Објаснити појмове апсолутне и релативне 
вредности координата. Описати и приказати поступак цртања помоћу задавања апсолутних 
вредности координата, али и помоћу задавања релативних координата у односу на неку 
истакнуту тачку и величине одређене у размери према некој датој мери (на пример нацртати 
чича Глишу, ако ми се центар главе налази у тачки чије су координате (x, y) и полупречник јој је 
r, при чему се величина и положај тела одређују у пропорцији са датим величинама). У 
корелацији са наставом математике цртати облике са интересантним математичким својствима 
(нпр. једнакостранични и једнакокраки троугао, средња линија троугла, тежиште троугла, 
описана кружница око троугла, кругови који се додирују споља и изнутра, концентричне 
кружнице, цветови од шест кругова, итд.). 
Уколико их одабрана графичка библиотека подржава, приказати и следеће, мало компликованије 
примитиве: 
- испуњена и уоквирена елипса, 
- кружни лук, 
- испуњени и уоквирени многоугао (полигон). 
Описати и демонстрирати поступак примене ових облика у цртању мало сложенијих цртежа, као 
и технику исписа текста на екрану, на датој позицији и са одабраним словним ликом (фонтом). 
Приказати технике учитавања и приказа слика, ако их одабрана графичка библиотека подржава и 
илустровати их кроз низ примера (слике могу да буду унапред припремљене од стране 
наставника, а ученицима се може задати да са интернета преузму одговарајуће слике, обраде их 
у програму за обраду слика и онда их увезу у своју апликацију). 
Могуће је ученицима приказати и увоз и пуштање звука коришћењем одабране библиотеке. 
Оставити ученицима дозу креативне слободе приликом избора цртежа који се програмски 
генерише. 
У циљу вежбања итерације и алгоритамског начина размишљања приказати ученицима низ 
задатака у којима се цртају правилни облици уз помоћ петљи (низ подједнако размакнутих 
концентричних кружница, низ подједнако размакнутих паралелних линија, низ кружница истог 
пречника које се додирују, градијент боја, итд.). Подцртати корелацију са појмом линеарне 
функције који се обрађује у математици. 
Приказати генерисање насумичних бројева и употребу насумично генерисаних бројева на 
цртање насумично распоређених облика и насумични избор боја. 
Ако наставник процени да је могуће са одређеним ученицима урадити амбициозније пројекте 
(попут програмирања анимација и једноставних рачунарских игара), то може урадити било 
током додатне, пројектне наставе или редовне наставе тако да ти талентовани ученици раде 
групно или самостално по прилагођеном програму. 
Приказати ученицима могућност употребе референтних приручника, туторијала, видео-
туторијала и интернет форума у циљу налажења потребних информација о примени 
библиотечких функција, алгоритама и релевантних делова програмског кода. 
 
Пројектни задатак из области Рачунарство 
 
Пројектна настава у области Рачунарства је комплексан приступ настави и учењу који најчешће 
користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима). 
Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и 
за који треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити 
повод за проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може 
расправљати. 



Истрагу можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем“. Учење 
засновано на истрази почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се 
проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, или применом 
нових знања или вештина. 
Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко 
мишљење и обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми 
довољно отворени (одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када 
ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се 
преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних 
одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а ученици морају да их анализирају и 
процењују. 
Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију 
унапред датог програма у циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног пројекта 
могуће је користити рачунар или други програмабилни физички уређај.  
Теме наставног пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања ученика 
стечених учењем различитих предмета. 
 
Могуће теме наставног пројекта: 
 

 Да ли живим здраво? (Истраживање концепта „здрав начин живота“, утврђивање у којој 
мери лични начин живота ученика одговара овом концепту на основу података добијених 
програмирањем физичког уређаја да врши функцију бројача корака, креирањем програма 
за израчунавање индекса телесне масе...) 

 Дигитална башта (Истраживање услова за узгој зачинског биља у затвореном простору, 
креирање дигитализоване баште – програмирање физичког уређаја да мери влажност 
земљишта и сигнализира да ли је заливање потребно или програмирање физичког уређаја 
да, на основу очитане влажности земљишта, покреће мотор који омогућава аутоматско 
заливање; програмирање физичког уређаја да мери ниво осветљености места на коме се 
башта налази и сигнализира да башту треба поставити на друго место...) 

 Бицикл са сигнализацијом (Истраживање концепта „безбедност у саобраћају“ у контексту 
визуелне сигнализације, програмирање физичког уређаја да симулира рад мигаваца и 
других визуелних облежја бицикла) 

 Интерактивни албум (израда програма у виду албума са: делима познатог уметника, 
архитектуре једне епохе, седам чуда Античког света... које се након клика увеличавају, 
неко време остају увећане а затим смањују на своје почетне димензије); 

 Ово је кретање (креирање анимираних модела који приказују промене физичких 
величина, као на пример: брзина, убрзање, потенцијална и кинетичка енергија, а при 
задатом кретању објекта – вертикални хитац, кретање тела низ стрму раван). 

 
Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. 
Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих 
ће се процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити 
потпуно јасно шта квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да 
се односи само на квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања 
предложених решења. 
 
 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној 
на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. 
Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије 
вештине, навике, вредносне ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више 
усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. 
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако 
да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. 
вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на 
основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 
свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 
инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 
ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и 
eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података 
и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: 
омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, 
представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 
оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 
постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 
критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска 
средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 
успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са 
стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове 
знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних 
знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврђивање 
градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат 
на усвајање знања и вештина.  
Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке 
стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 
Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 
анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да 
прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. 
У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске 
наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на 
такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у 
сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 
интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге 
школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или летописа школе 
могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са 
другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
 
  



Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик 
унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 
условима живота и рада. 

Разред Седми 
Годишњи фонд часова 108 часова  
 
ИСХОДИ 
По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању 
да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 примени комплексе 
простих и 
општеприпремних 
вежби одговарајућег 
обима и интензитета 
у самосталном 
вежбању; 

 сврсисходно користи 
научене вежбе у 
спорту, рекреацији и 
различитим 
ситуацијама; 

 упоређује и 
анализира сопствене 
резултате са 
тестирања уз помоћ 
наставника са 
вредностима за свој 
узраст; 

 примени достигнути 
ниво усвојене 
технике кретања у 
игри, спорту и 
свакодневном 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој гипкости. 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. 
Вежбе за развој брзине. 
Вежбе за развој 
координације. 
Примена националне 
батерије тестова за праћење 
физичког развоја и 
моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
Атлетика 
 
 

Основни садржаји 
Техника спринтерског 
трчања. 
Истрајно трчање – припрема 
за крос. 
Техника штафетног трчања 
Скок удаљ. 
Бацања кугле. 
Скок увис. 
Бацање „вортекс-а”. 
Проширени садржаји 
Скок увис (леђна техника). 
Тробој. 



животу; 
 примени атлетске 

дисциплине у 
складу са 
правилима; 

 развија своје 
моторичке 
способности 
применом вежбања 
из атлетике; 

 одржава равнотежу 
у различитим 
кретањима, изводи 
ротације тела; 

 примени вежбања из 
гимнастике за развој 
моторичких 
способности;  

 изведе елементе 
одбојкашке технике;  

 примени основна 
правила одбојке; 

 користи елементе 
технике у игри; 

 примени основне 
тактичке елементе 
спротских игара; 

 учествује на 
такмичењима 
између одељења; 

 изведе кретања у 
различитом ритму; 

 игра народно коло; 
 изведе основне 

кораке плеса из 
народне традиције 
других култура;  

 изведе кретања, 
вежбе и саставе уз 
музичку пратњу; 

 преплива 25 m 

Спортска 
гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби  
карактеристичних за 
поједине справе: 
Тло 
Прескок 
Трамполина 
Вратило 
Двовисински разбој 
Паралелни разбој 
Кругови 
Коњ са хватаљкама 
Греда. 
Проширени садржаји: 
Натлу и справама сложеније 
вежбе и комбинације вежби. 

Основе 
тимских и 
спортских 
игара 

Одбојка: 
Основни елементи технике, 
тактике и правила игре. 
Футсал: 
Игра уз примену правила. 
Рукомет: 
Игра уз примену правила. 
Кошарка: 
Сложенији елементи 
технике, тактике и правила 
игре. 
Активност по избору. 

Плес и 
ритимика 
 

Основни садржаји 
Вежбе са вијачом. 
Вежбе са обручем. 
Вежбе са лоптом. 
Народно коло „Моравац”. 
Народно коло из краја у 
којем се школа налази. 
Енглески валцер. 
Проширени садржаји 
Састав са обручем. 
Састав са лоптом. 
Састав са вијачом. 
Основни кораци rock n roll. 



техником краула, 
леђног краула и 
прсном техником; 

 процени своје 
способности и 
вештине у води; 

 скочи у воду на ноге 
и на главу; 

 рони у дужину у 
складу са својим 
могућностима; 

 поштује правила 
понашања у води, и 
око водене средине; 

 уочи ризичне 
ситуације у води и 
око ње; 

 вреднује утицај 
примењених вежби 
на организам; 

 процени ниво 
сопствене дневне 
физичке активности; 

 користи различите 
вежбе за 
побољшање својих 
физичких 
способности;   

 процени последице 
недовољне физичке 
активности; 

 примени мере 
безбедности у 
вежбању  у школи и 
ван ње; 

 одговорно се односи 
према објектима, 
справама и 
реквизитима; 

 примени и поштује 
правила игара у 
складу са етичким 
нормама; 

 примерено се 
понаша као учесник 
или посматрач на 
такмичењима; 

 решава конфликте 

 
Пливање и 
ватерполо 

Основни садржаји 
Пливање 
Техника краула. 
Техника прсног пливања. 
Одржавање на води на разне 
начине и самопомоћ. 
Роњење у дужину до 10 m. 
Пливање 25 m одабраном 
техником на време. 
Проширени садржаји 
Мешовито пливање (две 
технике). 
Ватерполо 
Пливање са лоптом. 
Хватање и додавање. 
Шут на гол. 
Проширени садржаји 
Пливање 
Мешовито пливање. 
Игре у води. 
Ватерполо 
Основни елементи тактике и 
игра. 

Полигони 
Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 
 

Физичко 
вежбање и 
спорт 

Основни садржаји 
Основна подела вежби.  
Функција скелетно-
мишићног система. 
Основна правила одбојке. 
Понашање према осталим 
субјектима у игри (према 
судији, играчима супротне и 
сопствене екипе). 
Чување  и  одржавање 
материјалних добара која се 
користе у вежбању. 
Облици насиља у физичком 
васпитању и спорту. 
Навијање, победа, пораз 
решавање спорних 
ситуација. 
Писани и електронски 
извори информација из 
области физчког васпитања 
и спорта. 
Вежбање у функцији 
сналажења у ванредним 



на друштвено 
прихватљив начин; 

 пронађе и користи 
различите изворе 
информација за 
упознавање са 
разноврсним 
облицима физичких 
и спортско-
рекративних 
активности; 

 прихвати победу и 
пораз;  

 уважи различите 
спортове без обзира 
на лично 
интересовање; 

 примени усвојене 
моторичке вештине 
у ванредним 
ситуацијама; 

 повеже значај 
вежбања за одређене 
професије; 

 вреднује лепоту 
покрета у физичком 
вежбању и спорту; 

 подстиче породицу 
на редовно вежбање; 

 повеже врсте вежби, 
игара и спорта са 
њиховим  утицајем  
на здравље; 

 коригује дневни 
ритам рада, исхране 
и одмора у складу са 
својим потребама;  

 користи здраве 
намирнице у 
исхрани; 

 разликује корисне и 
штетне додатке 
исхрани;  

 примењује 
здравствено-
хигијенске мере у 
вежбању;  

 правилно реагује и 

ситуацијама. 
Значај вежбања за 
одбрамбено-безбедносне 
потребе. 
Повезаност физичког 
вежбања и естетике. 
Породица и вежбање 
Планирање вежбања. 

Здравствено 
васпитање 

Основни садржаји 
Утицај аеробног вежбања 
(ходања, трчања и др.) на 
кардио-респираторни 
систем. 
Здравствено-хигијенске мере 
пре и после вежбања. 
Значај употребе воћа и 
поврћа и градивних материја 
(протеини и беланчевине) у 
исхрани. 
Подела енергетских 
напитака и последице 
њиховог прекомерног 
конзумирања. 
Прва помоћ након 
површинских повреда 
(посекотина и одеротина). 
Вежбање у различитим 
временским условима. 
Чување околине при 
вежбању. 
Последице конзумирања 
дувана и алкохола. 
Додаци исхрани – 
суплементи. 
Вежбање и менструални 
циклус. 
Значај заштите 
репродуктивних органа 
приликом вежбања. 



пружи основну прву 
помоћ приликом 
повреда; 

 чува животну 
средину током 
вежбања; 

 препозна последице 
конзумирања 
дувана, алкохола и 
штетних 
енергетских 
напитака; 

 води рачуна о 
репродуктивним 
огранима приликом 
вежбања. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  
 
Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наставе Физичког и здравственог 
васпитања, ваннаставних и ваншколских активности у складу са програмом. Програм седмог 
разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из 
претходних разреда. 
 
Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама 
ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је 
упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, 
ваннаставној и ваншколској организацији рада.  
 
Где је неопходно, програмске садржаје je потребно реализовати према полу. 
 
Организациони облици рада 
 
Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и 
ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз 
достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 
 
А. Часови физичког и здравственог васпитања. 
Б. Секције. 
В. Недеља школског спорта. 
Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...). 
Д. Школска и ваншколска такмичења. 
Ђ. Корективно-педагошки рад. 
 
НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ 
 
А. Часови физичког и здравственог васпитања 



 
Наставне области: 
 

I. Физичке способности 
 
На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља 
на: 

- развијање физичких 
способности које се континуирано реализује у уводном и припремном делу 
часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа користи се за развој 
основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема 
има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са 
потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за 
рад; 

- подстицање ученика на 
самостално вежбање; 

- правилно држања тела. 
 
Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 
 
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу 
Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у 
настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016).  
 

II. Моторичке вештине, спорт и 
спортске дисциплине 

 
          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и 
проширених програмских садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке 
гимнастике, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко- методичке приципе и 
методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 
Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, 
рекреацији, свакодневним и специфичним ситуацијама.  
Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у 
складу са њиховим психофизичким способностима.  
Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од 
предвиђених или предвежбе.  
Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у 
наредном периоду. 
Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје 
програма (техника ходања, трчања, примена научене игре итд). 
У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји или садржаји из наредних 
разреда. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за 
поједине спортове.  
 

III. Физичка и здравствена 
култура 

 



Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о 
вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и 
вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 
Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно 
пре, током и након вежбања на часу. 
Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и 
здравственом васпитању уз практичан рад и обухвата: формирање правилног односа према 
физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање негативних 
облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, 
рекреацији и спорту; развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и 
развијање и неговање здравствене културе ученика. 
Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности 
(народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према 
различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених вредности итд. 
 
I.  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Дефинисани исходи су основни и незаобилазни елементи процеса планирања наставе и учења. 
Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је 
одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 
Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или 
више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности током школске 
године.  
 
Облици наставе 
 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 5 
часова); 

- практична настава (103–108 
часова). 

 
Теоријска настава 
Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови 
за реализацију наставе у просторима за вежбање или алтернативним објектима и као први час у 
полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји предвиђени темема Физичко 
вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући практичан рад у складу са условима. 
 
 При планирању теоријских 
садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје 
других предмета (корелацију – међупредметне компетенције).  
 
Практична настава 
Број часова по темама планира се на основу: процене сложености садржаја за ученике и услова 
за реализацију наставе. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за 
реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје 
одговарајући услови. Оквирни број часова по темама: 
 

1. Атлетика (14); 



2. Гимнастика (14); 
3. Основе тимских и спортских 

игара:  
Одбојка; (16) 
Футсал (10) 
Рукомет (10) 
Кошарка (10) 
Активност по избору ученика (10); 

4. Ритмика и плес (4); 
5. Пливање и ватерполо (10);  
6. Полигони (5); 
7. Тестирање и мерење (5).     

 
Програм Физичког и здравственог васпитања остварује се достизањем предвиђених исхода 
реализацијом основних и проширених садржаја.  
 
Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир 
способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. 
 
Проширени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или 
појединцима), који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости 
исхода, потребе ученика и услове за рад.  
 
II.  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Физичке способности 
 
При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне 
теме на физичке способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре 
одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање (обраду и 
утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне 
методе (континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и др.), прилагођене 
узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике 
рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговрајућу 
терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања задају се групама ученика или 
поједницма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне 
ефикасности и нтензитета рада. Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се 
најуспешније супротставља последицама хипокинезије.  
Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.  

1. Развој снаге: 
– без и са реквизитима,  
– на справама и уз помоћ 

справа. 
2. Развој покретљивости: 

– без и са реквизитима, 
– уз коришћење справа, 
– уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости: 



– истрајно и интервално 
трчање,  

– вежбање уз музику – аеробик, 
– тимске и спортске игре, 
– пешачење у дужини од 10 km 

(организовати у оквиру недеље школског спорта или активности у природи – 
излет); 

– други модели вежбања. 
4. Развој координације: 

– извођење координационих 
вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање 
екстремитетима у више равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге: 
– једноставне и сложене кретне 

структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 
изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

– штафетне игре,  
– извођење вежби различитом 

максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, 
гимнастику, тимске и спортске игре). 

 
За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити 
посебно место за вежбање, а за оне са којима се програм реализује по индивидуално образовном 
програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће  услове, узимајући у обзир њихове 
могућности. 
 
Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине 
 
1. Атлетика 
Препорука је да се садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду, у складу са 
условима. 
 
Основни садржаји 

– Усавршавање технике спринтерског трчања и ниског старта. Трчање деоница до 60 m. 
Техника штафетног трчања (4 x 60 m). 

– Усавршавање технике истрајног трчања и високог старта. 
– Скок удаљ техника „увинуће” и предвежбе за  корачну технику. 
– Скок увис опкорачном техником. 
– Бацања кугле 3 kg девојчице, 4 kg дечаци – бочна техника. 
– Бацање „вортекс-а” у даљ. 

 
Проширени садржаји: 
Четворобој – кроз унутародељенско такмичење применити четири дисциплине које су ученици 
савладали (спринтерско трчање 60 m, бацање вортекса или кугле, скокови увис или удаљ, 
истрајно трчање 600 m ученице, 800 m ученици). 
 
2. Спортска гимнастика 
Препорука је да се садржаји рeализују у оба полугодишта.  
 



Основни садржаји 
Ученике је неопходно поделити у радне групе према полу, према нивоу усвојености вежби из 
претходних разреда и њиховим способностима. Са ученицима, који нису савладали поједине 
вежбе из програма до шестог разреда, раде се оне предвежбе и вежбе које ће им омогућити 
њихово усвајање. Усвојене вежбе из шестог разреда надограђују се новим садржајима 
предвиђеним овим програмом. Поставити више радних места. На сваком часу увести нови 
задатак уз понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе 
понављају усвојене садржаје, при чему је могуће организовати чување и помагање ангажовањем 
ученика. Промена радих места врши се након одређеног броја понављања. Група које није 
прошла неки задатак на часу, исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који не може да 
изведе задату вежбу даје се олакшани задатак.  
Проширени садржаји 
Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују основни садржаји програмом који је 
диференциран према способностима ученика – за напредне ученике. Oвакве моделе могуће је 
применити на све садржаје спортске гимнастике. Гимнастички полигон осмислити према 
степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања.  
 
    1. Тло (ученице и ученици): 
           Основни садржаји 

 став на шакама, колут напред уз помоћ, 
 два повезана премета странце упором („звезде”),  
 предножењем премет странце упором са окретом за 1800 до става на једној нози, другом 

заножити, 
 колут летећи из места и залетом.  

Састав на тлу комбинован од вежби из петог, шестог и усвојених вежби из седмог разреда. За 
ученице унети вежбе из ритмике (види вежбе на греди). 
     Проширени садржаји 

 став на шакама, колут напред, 
 залетом премет странце упором са окретом за 1800 до става на једној нози  и припремне 

вежбе за рондат. 
 
 2. Прескок (ученице и ученици):  
Основни садржаји 
              коњ у ширину висине 110 цм (уз квалитетну даску висина коња 120 цм):  

 згрчка и разношка – усавршавање фазе првог и фазе другог лета. 
Проширени садржааји 
коњ  у ширину (120 за ученице и 125 cm за ученике);  

 припремне вежбе за прескоке са заножењем. 
 
 3. Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 
Основни садржаји 

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем. 
Проширени садржаји 
–  скокови пруженим телом са окретом око уздужне осе за 1800; скок са предножним 
разножењем. 
 
 4. Вратило 
Основни садржаји 



 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах одножно левом – 
нагласити упор стражњи, 

 дохватно вратило: из упора предњег саскок подметно, 
 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем амплитуде, у зањиху 

саскок.  
            Проширени садржаји 

 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора 
предњег замахом ногама уназад  (зањихом) до става на тлу. 

 
 5. Двовисински разбој 
Основни садржаји 

 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор предњи, 
премах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор стражњи, 
прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху. 

            Проширени садржаји 
 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок замахом 

ногама уназад (зањихом), до става на тлу. 
 
 6. Паралелни разбој 
Основни садржаји 

 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, предњихом предношка 
са окретом (1800) према притци до става на тлу. 

            Проширени садржаји 
– комбинација: из положаја бочно наскок у упор и спојено предњих и зањих у упору; 

предњихом упор седећи разножно пред рукама, прехват кроз узручење до упора седећег 
за рукама, заножењем сножити; њихање и саскок предњихом предношка са окретом за 
1800 или зањихом заношка. 

 
 7. Кругови 
Основни садржаји 
          дохватни кругови (ученици и ученице):   

 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок кроз 
згиб у вису предњем (уз помоћ). 

Проширени садржаји 
            доскочни кругови (ученици): 

 комбинација: вис, из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглави – издржај, вис узнето, 
вис стражњи и сп. саскок (уз помоћ).  

 8. Коњ са хватаљкама 
Основни садржаји 

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад и спојено премах одножно левом напред ван, премах 
одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између хватаљки саскок напред. 

Проширени садржаји 
 метања: премаси одножно у сва три упора: предњи, јашући, стражњи, коло одножно, 

саскок: одношка премахом одножно из упора јашућег; заношка (или одбочка) из упора 
јашућег ван. 

 
9. Греда 



Вежбе прво научити на тлу, шведској клупи и ниској греди и на крају на високој греди. 
Основни садржаји 
ниска греда – поновити и допунити садржаје из претходног разреда (ниска греда): 

 боком поред греде; суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред 
друге),  

 различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са 
одножењем, са високим предножењем,  

 окрет у успону на средини греде; 
 суножним одскоком скок пружено и доскок на једну ногу, друга је у предножењу,  
 вага претклоном и заножењем,  
 саскок згрчено. 

Висока греда – комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у упор 
одножно, окрет за 900 у упор клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом (вага у у 
упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и спојено усправ, одручити, лагано 
трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним одскоком и доскоком на 
једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 900 или 1800 .  
            Проширени садржаји 
           Висока греда:  

 наскоци (у упор чучећи; у упор предњи одножно; сед „амазон“); 
  различити начини ходања и трчања; 
  „галоп“; „дечији“ поскоци, „мачији“ скок;  
 окрети за 1800 на једној нози; 
 саскоци (предножно разножни; са окретом за 3600); 
 комбинације вежби најмање две дужине греде. 

 
3. Основе тимских и спортских игара 
Садржаји одбојке, футсала, рукомета, кошарке и активности по избору ученика реализују се на 
часовима Физичког и здравственог васпитања. 
 
3. 1. Одбојка 
 Усвојене елементе технике 
треба применити у игри на часу. Континуитет у усвајању садржаја могуће је постићи тако што се 
претходно усвојени садржаји користе као уводни или специфично припремни на наредном часу. 
 
Основни садржаји 

– основни положај – техника одигравања лопте прстима, 
– основни положај – техника одигравања лопте „чекићем”, 
– игра преко мреже у три контакта – прстима и „чекићем”, 
– доњи (школски) сервис, 
– техника смечирања  у олакшаним условима (нижа мрежа, подбацивање лопте и 

сл.), 
– индивидуални блок, 
– горњи сервис, 
– елементи одбојкашке игре. 

 
Проширени садржаји 
– „лелујави“ сервис, 



– групни блок (двојни и 
тројни), 

– игра са задатком – тактика. 
 
3.2. Футсал 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 
– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 
– Игра уз примену правила. 

 
3.3. Рукомет 

– Са ученицима поновити усвојене елементе технике и тактике. 
– Примена усвојених елемената у диригованој и ситуационој игри. 
– Игра уз примену правила. 

 
3.4. Кошарка 
Са ученицима поновити усвојене основне елементе технике и тактике и реализовати неке од 
наведених елемената, као и њихову примену у диригованој игри и игри уз примену правила:  

– дриблинг (сложеније варијанте); 
– повезивање елемената технике у акционе целине (хватање лопте, дриблинг, шутирање и 

др); 
– финтирање; 
– демаркирање; 
– ситуациона игра 1:1; 
– сарадња два и три играча у позиционој игри и контранападу (обука кроз игру); 
– игра 3:3; 4:4 (игра на један кош); 
– финте (продор, шут); 
– игра „2:2– pick and roll”; 
– игра „2:2” по на принципу „додај и утрчи – back doorˮ; 
– позициона игра 3:3 и 5:5; 
– игра са применом правила. 

 
3.5. Активности по избору 
 У складу са просторно-
техничким могућностима школе наставник у договору са учницима реализује неке од наведених 
активности: 

– кондиционо вежбање (кружни 
тренинг, аеробик, елементи фитнеса и др.); 

– обучавање, увежбавање и 
усавршавање елемената предвиђених проширеним наставним садржајима; 

– пливање и ватерполо; 
– скијање; 
– клизање; 
– бадминтон; 
– стони тенис; 
– оријентиринг; 
– јаџент; 
– основни елементи 

борилачких спортова и самоодбране; 



– друге активности по избору 
Стручног већа школе; 

– активности од значаја за 
локалну заједницу. 

 
4. Плес и ритмика 
Основни садржаји 
Њихања и кружења са вијачом у фронталној и сагиталној равни у месту и кретању (вежбе по 
избору наставника). Дупли провак кружењем вијаче унапред. 
Коло „Моравац“ четири варијанте, савладати 5. варијанту. Основни кораци енглеског валцера. 
 
Проширени садржаји 

– Састав са вијачом.  
– Дупли провлак кружењем вијаче уназад. 
– Састав са обручем састављен од елемената обрађених у петом и шестомразреду. 
– Састав са лоптом састављен од елемената обрађених у петом и шестом разреду. 
– Усавршити коло из краја у коме се школа налази, усвојено у претходном разреду. 
– Енглески Валцер – мешовити парови. 

 
5. Пливање и ватерполо 
Наставна тема Пливање и ватерполо реализује се у школама у којима за то постоје услови, у 
оквиру редовне наставе. 
Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања и ватерпола на објектима 
изван школе, часове организују по посебном распореду. 
Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен 
овој наставној теми распоређује се другим наставним темама предвиђених програмом, па се 
самим тим исходи за ову тему не могу достићи у овом разреду. 
 

5.1. Пливање 
Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача. 
 
Основни садржаји 
Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), техника 
прсног пливања, скок на главу и изрон. 
Пливање техником краула или леђног краула; Пливање 25 m на време одабраном техником; 
Роњење по дужини у складу са способностима ученика до 10 m. 
 
Проширени садржаји 
Мешовито пливање техникама прсног и краул пливања 
 

5.2. Ватерполо 
Садржаји ватерпола реализују се са ученицима који припадају групи „пливача”: 

– пливање са лоптом; 
– хватање и додавање; 
– шут на гол. 

 
 Основни садржаји 

– одржавање на води; 
– пливање са лоптом (вођење лопте); 



– хватање и додавање лопте. 
 
 Проширени садржаји 

– основни елементи тактике; 
– диригована игра. 

 
6. Полигони  
Наставник након једне или више обрађених наставних тема може реализовати полигон у складу 
са усвојеним моторичким садржајима из:  

− спортских игара; 
− гимнастике и 
− полигон са препрекама који садржи:  

колутања и пузања, провлачења, промене правца, савладавања препреке одбочком, прескакања 
препрека увис и удаљ, прелажење високе греде, узмак на вратилу, пењање на шведске лестве и 
саскок, пењање уз шипку или конопац 
 
7. Тестирање и мерење 
Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске 
године, из простора кардио-респираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), 
телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, издржљивости у мишићној снази, 
гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и моторичких 
способности у настави Физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске 
референтне вредности и начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као 
педагошке импликациједетаљно су објашњени у наведеном приручнику.  
 
Физичка и здравствена култура 
 
Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и 
састоји се од две наставне теме Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање. 
 
Дидактичко-методички елементи 
 
Основне карактеристике часова:  

– јасноћа наставног процеса;  
– оптимално коришћење 

расположивог простора, справа и реквизита;  
– избор рационалних облика и 

метода рада;  
– избор вежби оптималне 

образовне вредности;  
– функционална повезаност 

свих делова часа – унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме.  
Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и 
ученице. 
Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика 
на часу, број справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања наставног задатка.  
Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и 
интензификације часа, као и достизања постављених исхода. 
 



Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 
 
Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, 
полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.  
Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присустувје часовима. За рад са ослобођеним 
ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и 
васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других предмета. 
 
Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на 
часу или школском такмичењу; 

– направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са 
спортског догађаја; 

– прате и евидентирају активност ученика на часу  уз помоћ наставника и на други 
начин помажу у организацији часовних, ваннаставних и ваншколских активности. 

 
Неки од исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе 
 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 
– дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 
– презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, 

историји физичке културе, актуелним спортским подацима итд.);  
– учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

 
Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и 
врстом инвалидитета. 
 
III.   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
 
Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно 
креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано 
одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и бележењу 
постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе наставник, сам 
осмишљава у односу на то који се начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и 
најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и 
напредовању ученика. 
У процесу праћења и оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o 
прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља 
о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су вишеструке: 
омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe 
рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за 
самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 
ученика. 
 
У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физичког и здравственог васпитања, 
препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и  вреднује: 
 



1. Активност и однос ученика 
према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној 
спортској опреми;  

– редовно присуствовање 
часовима Физичког и здравственог васпитања;  

– учествовање у ваннаставним 
и ваншколским активностима и др.  

 
2. Приказ три комплекса 

усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), са и без реквизита. 
 

3. Достигнут ниво постигнућа 
моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике): 

 
Атлетика:  
Tехника измене штафете; скока увис опкорачна техника;  
Спринтерско трчање 60 m на време, бацање вортекса. Истрајно трчање у трајању од 8 минута. 
Техника бацања „вортекса”. 
Трчање школског кроса. 
 
Спортска гимнастика:  
Вежбе на тлу: 

 став на шакама, колут напред уз помоћ, 
 летећи колут, 
 два премета странце „звезде” спојено, 
 мост заклоном (ученице); мост из лежања на леђима (ученици).  

Састав на тлу комбинован од елемената из петог, шестог и усвојених елемената из седмог 
разреда. 
       Прескок:  

– разношка, згрчка (висина справе до 120 цм). 
  Трамполина или одскочна даска (ученице и ученици): 

 скокови: пруженим телом;  скок са згрченим предножењем. 
       Вратило: 

 дочелно вратило: упор предњи, премаах одножно десном, премах одножно левом – 
нагласити упор стражњи; 
 комбинација: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора 

предњег замахом ногама уназад  (зањихом) до става на тлу; 
 доскочно вратило: њихање у вису предњем са повећавањем амплитуде, у 

зањиху саскок.  
        Двовисински разбој 

 комбинација: лицем према н/п – суножним одскоком наскок у упор предњи, 
премах одножно десном, премах одножно левом – нагласити упор стражњи, 
прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху (уколико нема 
двовисинског разбоја саскок замахом ногама унапред – предношка). 

          Паралелни разбој           
 комбинација: (из положаја бочно): наскок у упор, предњих, зањих, предњихом предношка 

са окретом (1800) према притци до става на тлу. 
           Кругови 



                дохватни кругови (ученици и ученице):   
 комбинација: из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, саскок кроз 

згиб у вису предњем (уз помоћ). 
          Коњ са хваатаљкама 

 комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах одножно десном напред ван, 
премах одножно десном назад и спојено премах одножно левом напред ван, премах 
одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између хватаљки саскок напред. 

Греда 
Ниска греда – поновити и допунити садржаје из претходног разреда (ниска греда): 
комбинација вежби из основног програма (ученице саме комбинују две дужине ниске греде – 
обавезно са наскоком и саскоком). 
Висока греда – комбинација вежби: (чеоно према греди): из места или залетом наскок у упор 
одножно, окрет за 900 у упор клечећи на одножној нози, заножити слободном ногом (вага у у 
упору клечећем „мала вага”); клек искораком заножне и спојено усправ, одручити, лагано 
трчање или ходање на прстима, ходање докорацима, скок суножним одскоком и доскоком на 
једну ногу; саскок пруженим телом са окретом 900 или 1800.  
 
Одбојка:  

– одигравање лопте техникама прстима и „чекићем“; 
– доњи сервис; 
– смечирање у олакшаним условима; 
– индивидуални блок; 
– игра преко мреже. 

 
Рукомет: 
Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 
 
Кошарка: 
Примена елемената технике у игри. Придржавање тактичких упутстава и кретање у игри. 
 
Плес и ритимка:  

– Вежба са вијачом, лоптом или обручем. Дупли провак кружењем вијаче унапред; 
– народно „Моравац” коло уз музику (трећа, четврта и пета варијанта); 
– енглески валцер. 

 
Пливање и ватерполо:  

– техника прсног пливања; 
– пливање са лоптом. 

 
4. Индивидуални напредак 

моторичких способности 
 
Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на 
претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности 
ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, 
приликом оцењивања узима се у обзир његов иднивидуални напредак у односу на претходна 
достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 
 
Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 



– познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања, 
ватерпола и основних здравствено-хигијенских правила вежбања; 

– учешће у организацији 
ваннаставних активности. 
 
 Праћење, вредновање и 
оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник може извршити 
усменим или писменим путем. 
 
 Праћење вредновање и 
оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог индивидуалног напретка. 
 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада 
школе и школског програма. 
 
Б. Секције 
 
Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у 
обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. 
Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу ученика. Ученик се у сваком 
тренутку може се укључити у рад секције. 
 
В. Недеља школског спорта 
 
Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 
насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма 
реализује недељу школског спорта. 
 
Недеља школског спорта обухвата:  

– такмичења у спортским 
дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика;  

– културне манифестације са 
циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, 
фолклор, плес, музичко-спортске радионице, слет...); 

– ђачке трибине и радионице (о 
здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју“, последицама 
насиља у спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).   

 
План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће Физичког и здравственог 
васпитањау сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, 
информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици  који су 
ослобођени од практичног дела наставе Физичког и здравственог васпитања, буду укључени у 
организацију ових активности. 
 
Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 
 



Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 
природи: 

– пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 
– излет са пешачењем (7 km) 
– зимовање – организује се у току зимског периода у трајању од седам дана. Активности на 

зимовању обухватају обука скијања, клизања, краће излете са пешачењем или на санкама, 
и друге активности; 

– летовање –  организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана и 
обухвата боравак у природи са организованим образовним и физичким активностима). 

 
Д. Школска и ваншколска такмичења  
 
Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као интегрални део 
процеса физичког васпитања према плану Стручног већа и то у: 

– спортској гимнастици (у 
зимском периоду); 

– атлетици (у пролећном 
периоду),  

– најмање једној спортској игри 
(у току године). 

 
Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје 
услови и интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, 
полигони итд.). 
Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења 
Републике Србије, која су у складу са планом наставе и учења Како би што већи број ученика 
био обухваћен системом такмичења, на ваншколским такмичењима један ученик може 
представљати школу само у једном спорту или спортској дисциплини током школске године. 
 
 
 
Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 
 
Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању 
градива; 

– смањене физичке 
способности;  

– лоше држање тела; 
– здравствене потешкоће које 

онемогућавају редовно похађање наставе. 
 
За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким 
способностимаорганизује се допунска настава која подразумева савладавање оних обавезних 
програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и 
развијање њихових физичких способности; 
 
Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 



– уочавање постуралних 
поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и 
родитеља; 

– организовање додатног 
превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организивање корективног 
вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

 
Рад са ученицима са здравственим потешкоћамаорганизује се искључиво у сарадњи са лекаром 
специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 
 
Педагошка документација 
 

– Дневник рада за Физичко и 
здравствено васпитање. 

– Планови рада Физичког и 
здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада стручног 
већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план 
ванчасовних и ваншколских активности и праћење њихове реализације. 

– Писане припреме: форму и 
изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију 
остваривања, циљ часа, исходе који се рализују, конзистентну дидактичку структуру 
часова, запажања након часа. 

– Радни картон: наставник води 
за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са 
тестирања, оспособљености у вештинама напомене о специфичостима ученика и остале 
податке неопходне наставнику.  

 
Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 
 
 


