
Прилог 1 

 

ПРЕДЛОГ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ      

ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС 

 

I разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Ово сам ја; 

2. Моје име – упознавање са ученицима; 

3. Доношење одељењских правила понашања; 

4. Ко све ради у школи - упознавање школе и школског простора; 

5. Правила понашања у школи - Наша права и обавезе, кућни ред школе; 

6. “Чистоћа је пола здравља“ - Лична хигијена/ Подсећање и подршка у развијању основних 

хигијенских навика; 

7. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса  COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку...); 

8. Шта је другарство, ко је добар друг; 

9. Дечја недеља (Буквар дечјих права); 

10. Зашто је важно јести здраву храну?; 
11. Значај спорта и рекреације; 

12. Моја омиљена игра; 

13. Бонтон – како се понашам на јавним местима?; 

14. Реци ми реци огледалце ........... ; 

15. Моја (радна) соба; 

16. Односи између дечака и девојчица; 

17. .Коме се дивимо, ко су нам узори; 

18. Наша учионица; 

19. Припрема и прослава Нове године; 

 

Друго полугодиште (јануар/јун) 
 

20. Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и Божићних празника; 

21. На улици – Ја сам пешак; 

22. У биоскопу, позоришту, продавници, за столом; 

23. Радионица - Лаж и крађа; 

24. Превентивна радионица „Учионица без насилништва“ 

25. Сукоби – Како решавамо сукобе; 

26. Осми март – дан жена (празници) - Обрадуј маму, баку; 

27. Дан вода и дан пролећа; 

28. Више рада, више знања - О учењу и успеху; 

29. Како, када и шта поклањамо; 

30. „Природа се чува и воли“ - Зашто је важно бити одговоран према својој околини?; 

31. „Лепа реч гвоздена врата отвара” 

32. Заштита деце од порока данашњице (Заштита деце од алкохола, дрога и дувана); 

33. Нећу да будем тужибаба; 
34. Понашање у игри са вршњацима; 

35. Правила безбедности на улици, кући, школи; 

36. Наш свет другарства; 

37. Ја сам ученик школе без насиља; 

38. Шта ћу бити кад порастем?; 

39. Лепе поруке за друга, учитељицу; 

40. Слободна тема по избору ученика; 

 

 



 

II разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Поново у школи – повратак у школу; 

2. Доношење одељењских правила понашања; 

3. Правила понашања у школи - Наша шрава и обавезе, кућни ред школе; 

4. “Чистоћа је пола здравља “ - Лична хигијена/Подсећање и подршка у развијању основних 

хигијенских навика; 

5. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

6. Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље; 

7. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

8. Дечја недеља (Буквар дечјих права); 

9. Лица и осећања – наша осећања; Када сам срећан/а и тужан/а; 

10. Д као другрство – како да будемо добри другари; 

11. Календар наших рођендана; 

12. Семафор лепих речи; 

13. Како да будемо добри... – покажимо како да будемо добри једни према другима; 

14. Помози старијима – у којим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима; 

15. Мој портфолио – упознавање са портфолиом ученика; 

16. Значај здраве исхране - Зашто је важно јести здраву храну?; 

17. Како решавамо сукобе; 

18. Кад порастем бићу... 
19. Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи. Уређивање 

паноа; 

20. Дочекајмо Нову годину - честитка за Нову годину; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 

 
21. Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и Божићних 

празника; 

22. На крају првог полугодишта; 

23. Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре; 

24. Толеранција, поштујемо разлике међу нама; 

25. Хало ко је тамо? – како користимо телефон; 

26. Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер; 
27. Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији; 

28. Осми март – дан жена (празници) - Обрадуј маму, баку; 

29. Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом; 

30. Заштита деце од порока данашњице (Заштита деце од алкохола, дрога и дувана); 

31. Безбедно коришћење интернета; 

32. У сусрет пролећу; 

33. Први април – Дан шале; 

34. Светски дан здравља; 

35. Заштитимо планету; 

36. Понашање у игри са вршњацима; 

37. Мој хоби; 

38. Ја сам ученик школе без насиља; 

39. Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији; 

40. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању; 

41. Шта нам се највише допало на часовима одељенске заједнице током ове школске године; 

42. Слободна тема по избору ученика; 

 

 

 

 

 

 



 

III разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Поново у школи – повратак у школу 

2. Доношење одељенских правила понашања; 

3. “Чистоћа је пола здравља“ - Лична хигијена/Подсећање и подршка у развијању основних 

хигијенских навика; 

4. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

5. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

6. Кад порастем бићу... 

7. Календар наших рођендана; 

8. Дечја недеља (Буквар дечјих права); 

9. Ругати се не значи шалити се; 

10. Како да учимо, стицање радних навика; 

11. Мој радни дан – организујемо радни дан и слободно време; 

12. Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо; 

13. Д као другрство – како да будемо добри другари; 

14. Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко; 

15. Како се чува тајна и коме поверити проблем; 

16. Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање; 

17. Хајде да се дружимо – како да се дружимо; 

18. Кад настане збрка; 

19. Толеранција, поштујемо разлике међу нама; 

20. Наша радна соба – како уредити радну собу; 

21. Дочекајмо Нову годину - честитка за Нову годину; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 

 

22. Уредимо учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и школи. 

Уређивање паноа; 

23. Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије; 

24. Рециклирај не фолирај; 

25. Осми март – дан жена (празници) - Обрадуј маму, баку; 

26. Мој први хербаријум – сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја; 

27. Мој хоби...; 

28. Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом; 

29. Добродошлица ластавицама; 

30. Весели одељенски састанак – први април дан шале; 

31. Светски дан здравља; 

32. Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс; 

33. На улици – Ја сам пешак; 

34. Шта треба да читам – развијамо љубав према читању; 

35. Безбедно коришћење интернета; 

36. Заштита деце од порока данашњице (Заштита деце од алкохола, дрога и дувана); 

37. Научили смо – представљамо свој портфолио; 

38. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године; 

39. Шта нам се највише допало на часовима одељенске заједнице током ове школске године; 

40. Слободна тема по избору ученика; 

 



 

IV разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Поново у школи – повратак у школу; 

2. Доношење одељенских правила понашања; 

3. „Чистоћа је пола здравља“ - Лична хигијена/Подсећање и подршка у развијању основних хигијенских 

навика; 

4. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

5. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

6. Кад порастем бићу...; 

7. Календар наших рођендана; 

8. Превентивна радионица – шта је све насиље; 

9. Дечја недеља (Буквар дечјих права); 

10. Учимо како се учи – стицање радних навика; 

11. Мој рад је мој успех – како да стигнемо до свог циља; 

12. Моје слободно време – како да испунимо слободно време; 

13. Превенција и заштита деце од трговине људима; 

14. Бонтон – како се понашам на јавним местима; 

15. Заштита од пожара; 

16. Д као другрство – како да будемо добри другари; 

17. Тегла пуна врлина – радионица; 

18. Безбедност деце у саобраћају; 

19. Заштита деце од порока данашњице (Заштита деце од алкохола, дрога и дувана); 

20. Толеранција, поштујемо разлике међу нама; 

21. Дочекајмо Нову годину - честитка за Нову годину; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 

 
22. Органузујемо маскенбал на нивоу разреда; 

23. Заштита од техничко технолошких опасности и природних непогода; 

24. Божић – како прослављамо Божић; 

25. Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве; 

26. Полиција у служби грађана; 

27. Здравље на уста улази – чиме треба да се хранимо; 

28. Здрава храна – квиз; 

29. Насиље као негативна појава; 

30. Недеља здравих уста и зуба; 

31. Моја осећања; 

32. Осми март – дан жена (празници) - Обрадуј маму, баку; 

33. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; 

34. Игре без граница; 

35. Ускршњи вашар – припремамо штанд за Ускрс; 

36. Безбедно коришћење интернета; 

37. Шта треба да читамо – развијање љубави према читању; 

38. Моје четворогодишње путовање – представљају свој најважнији догађај у досадашњем школовању; 

39. Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године; 

40. Слободна тема по избору ученика



 

Комбинована одељења 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 
 

1. Доношење одељенских правила понашања; 

2. „Чистоћа је пола здравља“ - Лична хигијена/Подсећање и подршка у развијању основних 

хигијенских навика; 

3. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

4. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

5. Кад порастем бићу...; 

6. Календар наших рођендана; 

7. Превентивна радионица – шта је све насиље; 

8. Дечја недеља (Буквар дечјих права); 

9. Еколошке заповести –стичемо нова знања; 

10. Безбедност деце у саобраћају; 

11. Насиље као негативна појава; 

12. Превенција и заштита деце од трговине људима; 

13. Више рада више знања – радне навике; 

14. Учимо како се учи – стицање радних навика; 

15. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; 

16. Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља; 

17. Полиција у служби грађана; 

18. Тегла пуна врлина – радионица ; 

19. Бонтон – како се понашам на јавним местима; 

20. Дочекајмо Нову годину – честитка за Нову годину; 

21. Божић – како прослављамо Божић 

Друго полугодиште (јануар/јун) 

22. Безбедно коришћење интернета; 

23. Заштита од пожара; 

24. Мој хоби…; 

25. Заштита од техничко технолошких опасности и природних непогода; 

26. Заштита деце од порока данашњице (Заштита деце од алкохола, дрога и дувана); 

27. Моја осећања; 

28. Лепа реч и гвоздена врата отвара; 

29. Покажи шта знаш – квиз; 

30. Школа без насиља; 

31. Безбедност деце у саобраћају; 

32. Осми март – дан жена (празници) - Обрадуј маму, баку; 

33. Ускршњи вашар – припремамо штанд за Ускрс; 

34. Чувајмо природу; 

35. Толеранција, поштујемо разлике међу нама; 

36. Чувари осмеха; 

37. Полиција у служби грађана; 

38. Све што знамо о штетности никотина, алкохола и дроге; 

39. Лажи и ситне крађе прерастају у порок; 

40. Шта треба да читамо – развијање љубави према читању; 

41. Слободна тема по избору ученика; 



 

 

ДРУГИ ЦИКЛУС 
 

V разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Уводна радионица – Представљање ученика и међусобно упознавање. Договор о узајамним 

очекивањима, потребама и захтевима; 

2. Упознавање са Протоколом о поступању у случају насиља, врсте насиља; 

3. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

4. Како треба учити: Методе и технике успешног учења / Степенице успешног учења; 

5. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела; 
6. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

7. Дечја недеља (дечја права); 

8. Пети разред – промене у нама и око нас; 

9. Раст и развој тела / психофизичке одлике пубертета; 

10. Сличности и разлике међу нама; 

11. Толеранција - прихватање различитости; 

12. Адаптација ученика на пети разред; 

13. Шта ми прија у школи, а шта бих мењао-ла; 

14. Хигијена спорта - значај физичке активности и утицај на нормални раст и развој; превенција 

деформитета и трауматизма код деце школског узраста; 

15. Ментално здравље – радионица '' Шта је то и зашто је важно ''; 

16. Поремећај у исхрани (булимија, анорексија, гојазност); 

17. „Чистоћа је пола здравља“ - Општа  и лична хигијена / Бити здрав, спречавање инфекција; 
18. Припрема и прослава Нове године; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 

19. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта; 

20. Суочавање са неуспехом и мотивација за учење; 

21. Злоупотреба и манипулација људским потребама 

22. Одолевање социјалним притисцима – радионица; 

23. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци дувана, алкохола и осталих врста дрога; 

24. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; 

25. Утицај интернета на учење и дружење; 

26. Мој рад је мој успех – радне навике, одговорност према раду и учењу; 

27. Правилна комуникација – Школа без насиља; 

28. Вршњачко насиље; 

29. Како планирамо слободно време; 

30. Светски дан здравља; 

31. Екологија и њен значај; 

32. Бонтон – како се понашам на јавним местима?; 
33. Пушење и алкохол су штетни за здравље; 

34. Моја осећања – када сам срећан/тужан?; 

35. Поштујући себе, поштујем и друге; 

36. Другарство – Како помоћи другу када му је најпотребније; 

37. Култура читања. Шта и како читати / Моја омиљена књига; 

38. Музика коју слушам/ Филмови које волим; 

39. Слободна тема по избору ученика



 

VI разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 

1. Уводна радионица – Како да уредимо односе у одељењу, шта ми прија у школи, шта бих мењао/ла? 

Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима; 

2. Упознавање са Протоколом о поступању у случају насиља, врсте насиља; 

3. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 

(ношење маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

4. Како треба учити: Методе и технике успешног учења / Степенице успешног учења; 

5. Безбедност деце у саобраћају 

6. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела; 
7. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

8. Дечја недеља (дечја права); 

9. Обележавање 21. октобра; 

10. Полиција у служби грађана; 

11. Толеранција - прихватање различитости; 

12. Раст и развој тела / психофизичке одлике пубертета; 

13. „Чистоћа је пола здравља“ - Општа и лична хигијена / Бити здрав, спречавање инфекција; 

14. Насиље као негативна појава; 

15. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци дувана, алкохола и осталих врста дрога-децембар; 

16. Хигијена спорта – значај физичке активности и утицај на нормални раст и развој; превенција 

деформитета и трауматизма код деце школског узраста; 

17. Поремећај у исхрани (булимија, анорексија, гојазност); 

18. Бонтон – како се понашам на јавним местима?; 
19. Припрема и прослава Нове године; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 
 

20. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта; 

21. Суочавање са неуспехом и мотивација за учење; 

22. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; 

23. Одолевање социјалним притисцима – радионица; 

24. Конфликти – радионица; 

25. Слободно време, одмор и медији; 

26. Превенција и заштита деце од трговине људима; 

27. Шта слушам, читам, гледам?; 

28. Моја осећања; Шта је то љубав?; 

29. Заштита од пожара; 

30. Светски дан здравља; 

31. Однос међу генерацијама – ставови, мисли и потребе старијих и млађих/Како помоћи старим и 

беспомоћним људима; 
32. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода-април; 

33. Утицај интернета на учење и дружење; 

34. Екологија и њен значај; 

35. Како планирамо слободно време; 

36. Хуманост и хуманитарни рад; 

37. Наше понашање је одраз наше личности; 

38. Правилна комуникација - Школа без насиља; 

39. Наше акције, ученичке иницијативе; 

40. Сличности и разлике међу нама; 

41. Предрасуде, борба против предрасуда; 

42. Слободна тема по избору ученика; 



VII разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар) 
 

1. Уводна радионица – Како да уредимо односе у одељењу, шта ми прија у школи, шта бих мењао/ла? 

Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима; 

2. Упознавање са Протоколом о поступању у случају насиља, врсте насиља; 

3. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 (ношење 

маски, правилно прање и дезинфекција руку); 

4. На прагу пубертета - Физичке и психичке промене у пубертету; 

5. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела; 

6. Репродуктивно и сексуално здравље (контрацепција и трудноћа); 

7. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

8. Поремећај у исхрани (Булимија, Анорексија); 

9. Превенција и лечење гојазности; 

10. Екологија и њен значај; 
11.  Хигијена спорта значај физичке активности и утицај на нормални раст и развој; превенција 

деформитета и трауматизма код деце школског узраста; 

12. Степенице успешног учења/Технике учења; 

13. Ментално здравље; 

14.  Превенција злоупотребе психоактивних супстанци дувана, алкохола и осталих врста дрога; 

15. Шта слушам, читам, гледам?; 

16. Утицај интернета на учење и дружење - безбедно коришћење интернета; 

17. Припрема и прослава Нове године; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 
 

18. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта – оцена успешности; 

19. Суочавање са неуспехом, мотивација за учење; 

20. Бонтон – како се понашам на јавним местима?; 

21. Професионално информисање – Шта желим и шта могу?; 

22. Слика о себи – важан предуслов правилног избора занимања; 

23. Странпутице и грешке у избору занимања; 

24. Способности и интересовања ученика – значајан фактор избора занимања; 

25. Правилна комуникација - Школа без насиља; 

26. Бес и како са њим; 
27. Вршњачко насиље; 

28. Учионица добре воље; 

29. Утицај интернета на учење и дружење; 

30. Толеранција - прихватање различитости; 

31. Моја осећања; Шта је то љубав?; 

32. Шта је родна, а шта полна равноправност?; 

33. О предрасудама и стереотипима; 

34. Вештине комуникације и доношење одлука; 

35. Хуманост и хуманитарни рад; 

36. Наше акције, ученичке иницијативе; 

37. Однос међу генерацијама – ставови, мисли и потребе старијих и млађих/Како помоћи старим и 

беспомоћним људима; 
38. Слободно време, одмор и медији; 

39. Наше понашање је одраз наше личности; 

40. Слободна тема по избору ученика; 



   

VIII разред 

Прво полугодиште (септембар/децембар 

1. Уводна радионица – Како да уредимо односе у одељењу, шта ми прија у школи, шта бих мењао/ла?; 

2. Упознавање са Протоколом о поступању у случају насиља, врсте насиља; 
3. Како се преноси корона вирус – видео; Мере превенције против ширења вируса COVID19 (ношење 

маски, правилно прање и дезинфекција руку...); 

4. „Мој рад је мој успех“ - Радне навике, добра организација времена; 

5. Професионално информисање – Моје будуће занимање; 

6. Странпутице и грешке у избору занимања; 

7. Слика о себи – важан предуслов избора занимања; 

8. Професионална оријентација - шта желим и шта могу; Процењивање личних могућности у избору 

занимања; 

9. Репродуктивно и сексуално здравље (контрацепција и трудноћа); 

10. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела; Лична хигијена; 

11. Правилна исхрана – Пирамида исхране (Значај здраве исхране и физичке активности за психофизичко 

здравље); 

12. Екологија и њен значај; 

13. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци дувана, алкохола и дрога; 
14. Полно преносиве инфекције (сида...); 

15. Превенција злоупотребе алкохолизма; 

16. Штетност пушења; 

17. Превенција злоупотребе наркоманије; 

18. Припрема и прослава Нове године; 

19. Толеранција у комуникацији – активно и пажљиво слушање; 

Друго полугодиште (јануар/јун) 
 

20. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта; 

21. Суочавање са неуспехом и мотивација за учење; 

22. Однос међу генерацијама – ставови, мисли и потребе старијих и млађих/Како помоћи старим и 

беспомоћним људима; 

23. Прихватање личних проблема као изазова – препознавање и разрешавање; 

24. Слободно време, одмор и медији; 

25. Утицај интернета на учење и дружење - безбедно коришћење интернета; 

26. Шта је родна, а шта полна равноправност?; 

27. О предрасудама и стереотипима; 
28. Ставови о материјалним и културним вредностима; 

29. Ментално здравље; 

30. Бонтон – како се понашам на јавним местима? 

31. Правилна комуникација - Школа без насиља; 

32. Вршњачко насиље; 

33. Учионица добре воље; 

34. Толеранција, прихватање различитости; 

35. Моја осећања; Шта је то љубав?; 

36. Вештине комуникације и доношење одлука; 

37. Музика коју слушам/ Филмови које гледам; 

38. Хуманост и хуманитарни рад; 

39. Слободна тема по избору ученика



 


