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ОКВИР СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 Програми слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред разред основног образовања и васпитања 

Програми ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2022/2023. године. 
 

Програми слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред  

основног образовања и васпитања 

Линк: https://zuov.gov.rs/programi-slobodnih-nastavnih-aktivnosti-za-5-6-7-i-8-razred-razred-osnovnog-

obrazovanja-i-vaspitanja/ 

 

Слободне наставне активности (СНА), су део плана наставе и учења који школа планира Школским 

програмом и Годишњим планом рада.  

 

Табеларни преглед понуђених Програма СНА намењених ученицима предметне наставе 

РАЗРЕДИ Носиоц припреме Назив програма 
Годишњи  

фонд часова 

Програми 

СНА 

намењени 

ученицима 

5. и 6. разреда 

Програми СНА  

које је припремио Завод 

Животне вештине 36 

Медијска писменост 36 

Вежбањем до здравља 36 

Програми СНА  

које су припремила 

Стручна друштва 

Цртање,  вајање и сликање  36 

Чувари природе 36 

Музиком кроз живот 36 

Сачувајмо нашу планету 36 

Програми 

СНА 

намењени 

ученицима 

7. и 8. разреда 

Програми СНА  

које је припремио Завод 

Моја животна средина 36 или 34 

Уметност 36 или 34 

Предузетништво 36 или 34 

Програми СНА  

које су припремила 

Стручна друштва 

Домаћинство 36 или 34 

Филозофија са децом 36 или 34 

 

НАПОМЕНА: 

Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди 

што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири 

различита програма. Ученици и њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на 

часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др. Одабрани 

програми СНА су за ученика обавезни а успех се изражава описном оценом (истиче се, добар и 

задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика.  

 

Преузмите и погледајте програме слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред разред 

основног образовања и васпитања на следећим линковима: 

 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 

 ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања 

 ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања 

 

Правилници се могу преузети i иа сајту наше школе 

Линк: http://osbukovac.edu.rs/   у фолдеру ДОКУМЕНТИ – подфолдер Правилници 
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