
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ:  ИСТОРИЈА 

 

РАЗРЕД:  ШЕСТИ   

 

СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1  

 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36  

 

 

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

 

Општи циљеви програма: 

 

 Овладавање даљим тековинама о  развоју људског друштва; 

 Уочавање различитости друштвено- историјских формација историјских  процеса 

и проширивање  опште културе; 

 Формирање  основних  знања  о  традицији српског народа осталих  

јужнословенских народа , и народа Европе и Свијета   

 Самостално служење рељефним историјским картама, историјским  подацима у 

енциклопедијама; 

 Оспособљеност за коришћење средстава масовне комуникације; 

 Поштовање властите вјере и културе, националне припадности и слободе, као и 

културе других народа, то јесте да буде заступљена мулитиперспективност и 

мултикултуралност; 

 Уважавање права свих људи,  његовање властите културе и вјере. 

 

Посебни циљеви програма: 

 

 Дефинисање историје као науке; 

 Усвајање знања о праисторији и старом вијеку; 

 Његовање радног, моралног и естетског васпитања; 

 Овладавање основним појмовима и чињеницама о развоју људског друштва; 

 Разликује историјске процесе и проширење опште културе. 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

 

Наставна тема                                                                                                 Оквирни број часова 

1. Увод у историју                                                                                         4 

2. Праисторија                                                                                                       4 

3. Стари вијек                                                                                                      28 

 

Исходи учења  Садржаји програма/Појмови Корелација са другим 

наставним предметима 

Тема 1: Увод у историју (4) 

Ученик треба да: 

 

 дефинише историју, појам 

времена и прошлости; 

 објасни рачунања времена. 

 

 Појам прошлости и 

времена- историја као 

наука; 

 Рачунање времена. 

Географија (елементи 

опште географије, 

Земљина кретања) 

Тема 2: Праисторија (прводбитна људска заједница)   (4) 

Ученик треба да: 

 објасни начин живота 

 

 Камено доба; 

Географија (друштвено- 

географска обиљежја 



 2 

првобитних људи; 

 објасни појмове: хорда, род, 

племе, матријархат, 

патријархат. 

 Метално доба. Земље) 

Ликовна култура ( 

умјетничко насљеђе) 

Тема 3: Стари вијек (28) 

Ученик треба да: 

 дефинише појам државе; 

 објасни организацију држава 

Старог Истока; 

 наброји најважније културне 

тековине старих народа; 

 објасни узроке и посљедице 

Грчко-персијских ратова; 

 објасни значај и улогу 

Александра Македонског; 

 наброји земље које су 

Римљани освојили; 

 објасни основне 

карактеристике римске 

културе. 

 

 Стари Исток; 

 Античке државе- Стара 

Грчка; 

 Стари Рим. 

Географија 

Српски језик (садржаји 

из књижевности и 

културе изражавања) 

Ликовна култура ( 

умјетничко насљеђе) 

 

 

ДИДАКТИЧКА УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ: 

 

 у свом раду користи што разноврснија наставна средстава и помагала која могу 

особама оштећеног вида помоћи у савладавању градива; 

 оспособи ученике за самосталан рад; 

 усмјери ученике да користе дјела из историје књижевности и умјетности; 

 правилно користи историјске енциклопедије; 

 Неопходна наставна средства: Брајев уџбеник, Брајева табла са фолијом, наставни 

листови и сл. 

 

 

 


