
7. РАЗРЕД  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                           НИКОЛА  МИЋЕВИЋ 

Годишњи фонд часова. 108 (3 часа недељно) 

Циљ  и   задаци:  

 

Циљ наставе и учења физичкоги здравственог васпитања јесте: 

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. 

 

 Задаци наставе физичког васпитања су да ученици: 

 упознају значај и суштину физичког вежбања, 

 постигну хармонични физички развој и правилно држање тела, 

 развију хигијенске навике ради ефикасног очувања здравља,  повећања отпорности организма на штетне утицаје савременог  начина  

живота и рада, као и других неповољних утицаја средине, 

 усвоје одређени фонд моторичког знања, умења и навика неопходних за ефикасно задовољење потребе развоја и очувања здравља, 

коришћења слободног времена и решавању свакодневних моторичких задатака, 

 подстичу и активирају латентне способности  и изузетне моторне надареностиза свестрано развијање у спорту 

       Оперативни задаци: 

 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 

 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања; 

 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 

 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 

 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 

   НЕДЕЉНИ ФОНД  

ЧАСОВА 

ГОДИШЊИ  ФОНД 

ЧАСОВА 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

     1.1.  РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  

ВАСПИТАЊА  

 

 

3 

 

 

 

108 

 

2.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

     2.1 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ(секције) 

     2.2 АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

     2.3 КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД и  допунски рад 

     2.4 ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА  

     2.5 СПОРТСКА НЕДЕЉА 

 

                        1 

 

36 

 

 

 
 

2 НЕДЕЉЕ 

(1 у првом, 1 у другом полугодишту) 



ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ КРОЗ 72 ЧАСА (НОВИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ) 

Број 

наст. 

теме Наставни  садражај Број  часова  Обукa  Увежбaвањe    Проверa 

 

Технике оцењивања  

1 АТЛЕТИКА 17 1 13 3 Практичне вежбе, тест 

2 
СПОРТСКА ИГРА 

ОДБОЈКА 24 7 13 4 Практичне вежбе 

3 ГИМНАСТИКА 15 4 7 4 Практичне вежбе 

4 
 

ПЛЕС И РИТМИКА 
4 1 2 1 Практичне вежбе 

5 ПОЛИГОНИ 4 0 4 0 Практичне вежбе 

6 
ТЕСТИРАЊЕ И 

МЕРЕЊЕ 4 0 0 4 Практичне вежбе 

7 ТЕОРИЈА 4 3 0 1 / 

 УКУПНО 72 16 39 17  

 

Физичке способности; 

Физичка и здравствена 

култура; Моторичке 

вештине, спорт и 

спортске дисциплине 

Реализује се кроз све наставне области и теме кроз практични рад 



 

 

ДОДАТНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ КРОЗ 36 ЧАСОВА (НАУЧЕНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И САДРЖАЈИ 

ПРЕМА АФИНИТЕТУ И ИНТЕРЕСОВАЊУ УЧЕНИКА) – број часова је оквиран и зависи од интересовања ученика 

Бр. 

наставне 

теме 

 

Наставни садржај 

 

Број часова 

 

увежбавање 

1 МИНИ  РУКОМЕТ 8 8 

2 ФУТСАЛ 8 8 

3 КОШАРКА 8 8 

4 ТАКМИЧЕЊА - ПОЛИГОНИ 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.НОВИ  НАСТАВНИ  САДРЖАЈИ 

Наставни  

садржаји 
Исходи Садржаји 

Корелација 

са другим 

предметима 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

 

АТЛЕТИКА 

− комбинује и користи достигнути 

ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

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;  

 

 

-вежбање 

(ходање, 

трчање, 

скакање, 

бацање) 

-анализирање 

-такмичење 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

СПОРТСКА  

ИГРА 

ОДБОЈКА 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна правила 

кошарке у игри 

учествује на унутародељенским 

такмичењима 

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 

индивидуални блок, 

горњи сервис, 

елементи одбојкашке игре. 

 

 

-вежбање 

(трчање, 

скакање, 

елементи са 

лоптом ) 

-анализирање 

-такмичење 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење 



 

ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела 

− користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним 

ситуацијама и игри 

-процени сопствене могућности за 

вежбање у гимн. 

Вежбе на тлу (став на 

шакама+колут напред, колут 

назад из стојећег става) 

Прескоци (козлић, са мам 

фазом лета) и скокови 

Ниска и висока  греда 

(састав) 

Гимнастички полигон 

 

 

-вежбање 

(ходање, 

трчање, 

поскоци, 

окрети, 

колути, 

прескоци, 

акробатика...) 

-анализирање 

-видеоприказ 

-графички 

приказ 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- асистирање 

 

РИТМИКА И 

ПЛЕС 

 

− изведе кретања, вежбе и кратке 

саставе уз музичку пратњу 

− игра народно коло 

− изведе кретања у различитом ритму 

− изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других клтура  

Ритмичка вежба без 

реквизита 

Народно коло „Моравац“  

Народно коло из краја 

„Ужичко“ 

Основни кораци друшвених 

плесова-валцер 

 

 

Музичка 

култура 

-вежбање 

(игра уз 

бројање, игра 

уз музику) 

 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

ПОЛИГОНИ 

− развија своје моторичке 

способности применом вежби из 

атлетике и гимнастике 

Атлетски полигон 

Гимнастички полигон 

 

 -вежбање 

(ходање, 

трчање, 

поскоци, 

окрети, 

колути, 

прескоци, 

акробатика...) 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

- асистирање 

ТЕСТИРАЊЕ 

И МЕРЕЊА 

-упореди резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички напредак 

Батерија тестова 

 

Ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима  

-Прати ученике, 

-мотивише их 

-уписују резултате 

тестова 



ТЕОРИЈА 

− објасни својим речима сврху и 

значај вежбања 

− користи основну терминологију 

вежбања 

 

Реализује се кроз све 

наставне теме и садржаје 

 
Биологија 

-  дискусија 

- презентација 

-анализирање 

- дискусија 

- презентација 

2. ДОДАТНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ КОЈИ СЕ РАЛИЗУЈУ КРОЗ 36 ЧАСОВА 

МИНИ 

РУКОМЕТ 

-користи елементе технике и 

примењује основна правила у игри 

Игра на једном и два гола са 

коришћењем научених 

елемената и правилима игре  

-вежбање 

(трчање, 

елементи са 

лоптом ) 

-анализирање 

-такмичење 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење 

ФУТСАЛ 

− изводи елементе фудбалске техмике 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна правила 

фудбала у игри 

− учествује на унутародељенским 

такмичењима 

-примењује основне елементе 

тактике у одбрани и у нападу 

 

Игра са елементима технике 

и правилима 

 

-вежбање 

(трчање, 

елементи са 

лоптом ) 

-анализирање 

-такмичење 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење 

КОШАРКА 

− -користи елементе технике у игри 

− примењује основна правила 

кошарке у игри 

учествује на унутародељенским 

такмичењима 

Игра на једном и два коша 

са елементима технике и 

правилима 

Кошаркашки полигони 

 

-ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима 

током часа 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење  

ТАКМИЧЕЊА 

-примени и поштује правила тимске 

и спортске игре у складу са етичким 

нормама 

- прихвати сопствену победу и пораз 

у складу са „ферплејом“ 

Такмичарске игре између 

одељења 

(у току школске године) 

Спортски полигони 

Гимнастички полигони 

  

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- суђење 



РАДИОНИЦА 

− разликује здравe и нездравe начине 

исхране, 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника.  

− примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања  

 

Здрава исхрана , значај 

физичког вежбања, хигијена 

у физичком вежбању 

(у току школске године) 

Биологија 

-ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима 

током часа 

-праве 

сопствени 

јеловник 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

Физичке 

способности;  

 

− примени једноставнe комплексе 

простих и општеприпремних вежби 

− изведе вежбе (разноврсна природна 

и изведена кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и различитим 

животним ситуацијама 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој 

координације 

 Ученици 

активно 

учествују у 

свим 

активностима 

и у батерији 

тестова 

-прати ученике, 

-мотивише их 

-уписују резултате 

тестова 

Физичка и 

здравствена 

култура; 

 

− наведе примере утицаја физичког 

вежбања на здравље 

− разликује здравe и нездравe начине 

исхране 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз помоћ 

наставника.  

− примењује здравствено-хигијенске 

мере пре, у току и након вежбања  

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у случају повреде 

чува животну средину током 

вежбања 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

− разликује здравe и 

нездравe начине исхране 

− направи недељни  јеловник  

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника.  

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања  

− препозна врсту повреде 

− правилно реагује у случају 

повреде 

чува животну средину током 

вежбања 

− Биологија -презентација 

-пружање прве 

помоћи 

-дискусија 

 

 

-демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- асистирање 



 

 

 

1.1 РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ  И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  

1.2. СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)     

       Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт. Рад   се  одвија  у  спортским  

секцијама  или  школским  екипама које  се  формирају према интересовању, способностима и полу  ученика. 

Ове екипе представљају школу на такмичењима ОСИУРС-а 

1.3. АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи, планирана  су  два  кроса :  

          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 

          -пролећни  крос, у организацији  Спортског  савеза и  РТС-а (мај) 

* Планиране су шетње, планинарење, вожња бицикла, одлазак на базен, а све то у складу са просторн техничким условима и временом, 

што ће бити накнадно планирано анексом  

1.4. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД и допунски рад 

 Ове активности организују се са ученицима који имају: 

-потешкоћа у савлађивању градива, 

Ученици 

ослобођени од 

практичног 

дела наставе 

− наведе основна правила 

гимнастике, атлетике, кошарке 

− дефинише основна здравствено- 

хигијенска правила вежбања 

− презентује и анализираинформације 

о физичком вежбању, здрављу, 

спорту, историји спорта 

− учествује у организацији спортске 

недеље и школских такмичења 

− суђење, вођење 

статистике, региструје 

резултат 

− прати ниво активности 

ученика на часу или 

такмичењима 

− припрема репортажу са 

спортских догађаја 

− буде ђак репортер на 

спортској недељи 

 -суђење 

-вођење 

статистике 

-презентација 

 

 

- демонстрација, 

- објашњавање, 

-анализирање 

- дискусија 

- асистирање 



-смањене физичке способности; 

-лоше држање тела; 

-здравствене потешкоће  које онемогућавају редовно похађање наставе. 

1.5. ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                

        Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања. Организују се школска 

такмичења у спортским  играма. У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица, организују  се  такмичења међушколског  карактера  

у  свим  спортсим   дисциплинама  према  календару  који  прави   Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез, а у оквиру 

ОСИУРС-а. 

1.6. НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА ( спортска недеља) 

Школа организује и „Спортску недељу“, такмичење за све ученике од 1-8. разреда. Они се такмиче у дисциплинама које су у складу са 

условима у којима школа ради. 


