
 

 

 

 ГОДИШНО  ГЛОБАЛНО  ПЛАНИРАЊЕ  
НА НАСТАВАТА  ЗА 

V  ОДДЕЛЕНИЕ 
 

Наставен план за реализација на наставата во учебната 2019/20 година 

 
Наставни предмети 

Број на часови 
 

седмично годишно 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 5 180 

МАТЕМАТИКА 5 180 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3 108 

ПРИРОДНИ НАУКИ 2 72 

ОПШТЕСТВО 2 72 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2 72 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 2 72 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 108 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 2 72 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР И ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ 2 72 

ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА 1+1 72 

ОДДЕЛЕНСКИ ЧАС (ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ) 1 36 

ВКУПНО 31 1116 
 

 

 

 

 

 



 

 

     Преглед по наставни подрачја по македонски јазик 

 
Реден број 

 
Програмско подрачје 

Часови за  
Вкупно 

Време на 
реализација обработка утврдување 

(вежби) 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
Јазик-граматика-правопис 
 
Читање, литература и лектира 
 
Изразување и творење 
 
Медиумска култура 

 
25 

 
45 

 
12 

 
6 

 

 
45 

 
25 

 
18 

 
4 

 
70 

 
70 

 
30 

 
10 

 
Во текот на целата 

учебна година 
Во текот на целата 

учебна година 
 

Во текот на целата 
учебна година 

X, XII, II, IV, V 

Вкупно: 180  

 
ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:  

Ученикот/ученичката: 

• да се запознава со основните 

историски факти од развојот на 

македонскиот литературен јазик; 

• да се оспособува за правоговор и 

правопис на согласки и самогласки; 

• да разликува зборови кои ја 

менуваат и кои не ја менуваат 

својата форма; 

• да стекнува знаење за заменки и 

истото да го применува во дадени 

јазични ситуации; 

• да ги разликува видовите заменки; 

• да го проширува знаењето за 

видовите именки; придавки; 

броеви; глаголи и за нивните 

граматички  категории (род, број, 

време); 

• да усвојува поими и правила од 

граматиката, правоговорот и 

правописот на македонскиот 

стандарден јазик; 

• да се запознава со функцијата на 

зборовите и со нивната примена во 

усната и писмената комуникација; 

• да разликува неколку видови 

реченици во дадени текстови и 

истите да ги применува во 

писменото изразување; 

• да се оспособува да чита со 

разбирање посложени текстови; 

• да ги усвојува поимите за роман за 

деца, расказ, басна; 

• да се оспособува за основна анализа 

на прозно и поетско дело; 

• да се оспособува за усно и писмено 

раскажување и прераскажување без 

и по даден план; 

• да се оспособува да пишува текст 

на зададени теми; 

• да стекнува основни поими од 

областа на театарската и филмската 

уметност. 

.  

 

 

 



 

 

Преглед по наставни подрачја по математика 

Реден 

број 

Програмско подрачје Часови за  Вкупно Време на 
реализација обработка утврдување 

(вежби) 

1 Број (систем на броеви) 30 2 32 IX,X,XI 

2а Математички операции (мисловни стратегии) 30 2 32 IX,X,XI 

2б Собирање и одземање 5 2 7 IX,X,XI 

2в Множење и делење 7 2 9 IX,X,XI 

3а Геометрија(форми и геометриско размислување) 13 4 17 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

3б Положба и движење 4 4 8 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

4а Мерење(должина,маса и зафатнина) 17 8 25 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

4б Мерење време 2 1 3 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

4в Плоштина и периметар 10 5 15 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

5а Работа со податоци(организација, 

категоризација и прикажување на податоци) 

8 2 10 XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

5б Веројатност 

 

2 2 4 IV,V 

6а Решавање проблеми(користење на техники и вештини во 

решавање на математички проблеми) 

10 3 13 V,VI, 

6б Користење на разбирање и стратегии во решавање проблеми 3 2 5 IX,X, ,XI,XII,I,II,II,IV,V,VI 

 ВКУПНО 141 39 180  

 
ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА: 

• Знае што претставува секоја цифра во петцифрен и шестцифрен 

број. 

• Разложува броеви до милион на илјади, стотки, десетки и 

единици. 

• Заокружува четирицифрени броеви до најблиската 10, 100 или 

1000. 

• Подредува и споредува броеви до милион, користејќи ги знаците 

за поголемо и помало (˃ и ˂). 

• Одредува збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени 

броеви, со пишување. 

• Почнува да користи загради за да ги подреди операциите и ги 

разбира односите помеѓу сите четири операции и како 

аритметичките закони се применуваат кај множењето. 

• Идентификува и ги опишува својствата на триаголниците и ги 

класифицира како рамнокрак, рамностран и разностран. 

• Препознава осна (рефлексивна) и ротациска симетрија на 

правилните многуаголници. 

• Создава модели (цртежи) со две оски на симетрија,  

• Препознава и користи единици за мерење на времето (секунда, 

минута, час, ден, месец и година). 

• Пресметува временски интервали во секунди, минути и часови, 

користејќи дигитални или аналогни часовници. 

• Чита календар и пресметува временски интервали во денови и 

недели , месеци или години (користејќи го знаењето на деновите 

во календарските месеци). 



• Користи децимални записи со десеттинки и стотинки и разбира 

што претставува секоја цифра во бројот, на пример во контекст на 

должина. 

• Заокружува број со една децимала до најблискиот цел број. 

• Го заокружува мерењето до најблиската цела мерна единица. 

• Запишува децимални броеви со една или со две децимали. 

• Чита, одбира, користи и бележи стандардни единици за да 

процени и да измери должина, маса и волумен до соодветен 

степен на точност. 

• Претвора поголеми во помали мерни единици, на пример: смени 

2,6 kg во 2600 g. 

• Ги подредува мерењата дадени во мешани единици. 

• Ги чита резултатите од мерењата што се наоѓаат помеѓу две 

неозначени поделби на скала. 

• Споредува мерења прочитани на различни скали. 

• Црта и мери отсечка до најблискиот сантиметар и милиметар. 

• Брои нанапред и наназад во константни чекори, продолжувајќи 

под нулата. 

• Брои нанапред и наназад во илјади, стотки, десетки и единици за 

да собира и да одзема. 

• Собира или одзема броеви блиску до содржатели на 10 или 100 

(блиски до полна десетка или до полна стотка), на пример 4387 – 

299. 

• Пресметува разлика помеѓу два броја блиски на некој содржател 

на 1000 (блиски на полна илјадарка), на пример 5026 – 4998, или 

блиски до содржател на 1, на пример 3,2 – 2,6. 

• Почнува да чита и да внесува координати во првиот квадрант. 

• Ги знае фактите за множење и за делење со броевите од 2 до 9. 

• Ги знае и ги применува признаците за деливост со 2, 5, 10 и 100. 

• Препознава содржатели на 6, 7, 8, 9 и 10. 

• Ги знае квадратите на броевите до 10. 

• Наоѓа делители на двоцифрен број, на пример делители на 12 се 1, 

2, 3, 4, 6 и 12. 

• Одговара на прашања за собирање, селекција и организирање на 

релевантни податоци; извлекува заклучоци од сопствените и 

податоците на другите и идентификува дополнителни прашања. 

• Црта и објаснува табели на честота, пиктограми и столбести 

дијаграми со отсечка, каде што вертикалната оска е поделена на 

двојки, петки, десетки или стотки. Набљудува промени на 

вертикалната оска. 

• Одредува и објаснува мода (податок што се појавува најголем број 

пати). 

• Брои нанапред и наназад во константни чекори, продолжувајќи 

под нулата. 

• Подредува и споредува негативни и позитивни броеви на бројна 

оска или на температурна скала. 

• Пресметува колкаво е зголемувањето или намалувањето на 

температурата. 

• Препознава и продолжува бројна низа. 

• Препознава непарни и парни броеви и содржатели на 5, 10, 25, 50 

и 100 до 1000. 

• Донесува заклучоци за збир, разлика и множење на непарни и 

парни броеви. 

• Препознава нормални и паралелни прави во 2Д форми, цртежи и 

во околината. 

• Разбира и користи мерење на аглите во степени, мери агли со 

точност до 5°, идентификува, опишува и ја проценува големината 

на аглите и ги класифицира како остар, прав или тап агол. 

• Пресметува агли на права. 

• Препознава врска помеѓу  и . 

• Претвора нечиста дропка во мешан број, на пример . Ги подредува 

мешаните броеви и го наоѓа нивното место меѓу целите броеви на 

бројната оска. 

• Ги поврзува дропките со делењето и го користи тоа да најде 

делови од целината. 

• Мери и пресметува периметар на правилни и неправилни 

многуаголници. 

• Разбира дека плоштината се мери во квадратни единици. 

• Користи формула за да пресмета плоштина на правоаголник. 

• Црта и мери отсечка до најблискиот сантиметар и милиметар. 

• Множи и дели броеви од 1 до 10000 со 1 или 100 и го разбира 

резултатот. 

• Множи едноцифрен број со содржатели на 10 (полна десетка) до 

90 и содржатели на 100 (полна стотка) до 900. 

• Множи со 19 или 21 со користење на множењето со 20. 

• Множи со 25 со користење на множење со 100 и делење со 4. 

• Користи делители за да помножи. На пример, множи со 3, па 

удвојува за множење со 6 (ги користи односите меѓу множителите 

за да множи). 

• Удвојува кој било број до 100 и ги преполовува парните броеви до 

200 и го користи ова за да удвои и преполови децимален број со 

едно или две децимални места, на пример удвојува 3,4 и 

преполовува од 8,6. 

• Удвојува содржатели на 10 до 1000 и содржатели на 100 до 10000, 

на пример го удвојува 360 или го удвојува 3600 и го дели на 

соодветни половини. 

• Множи двоцифрени броеви. 

• Скицира каде ќе биде многуаголник по пресликувањето, каде што 

линијата на симетрија е паралелна на една од страните, 

вклучувајќи и коса линија. 

• Ја разбира транслацијата како движење по права линија, одредува 

каде ќе бидат многуаголниците по транслацијата и дава 



објаснување за сликите добиени со транслација, на пример 

квадратот го поместуваме три квадрати надесно и пет нагоре. 

• Ги знае паровите на децимални броеви со една децимала со збир 1, 

на пример 0,8 + 0,2. 

• Користи соодветни стратегии за да собира или да одзема парови 

на двоцифрени и трицифрени броеви и децимални броеви со една 

децимала, користејќи забелешки, каде што е потребно, на пример 

3,4 + 2,4. 

• Пресметува разлика помеѓу два броја блиску до содржател на 

1000, на пример 5026 – 4998 или блиску до содржател на 1, на 

пример 3,2 – 2,6. 

• Удвојува кој било број до 100 и ги преполовува парните броеви до 

200 и го користи ова за да удвои или да преполови децимален број 

со една или две децимали, на пример удвојува 3,4 и преполовува 

8,6. 

• Собира или одзема броеви до 100 со ист број децимали (до две). 

• Множи или дели трицифрен број со едноцифрен. 

• Дели трицифрен број со едноцифрен, вклучувајќи и делење со 

остаток (одговорот не е поголем од 30). 

• Почнува остатокот да го запишува како дропка, при делење на 

двоцифрен и едноцифрен број. 

• Го разбира делењето како групирање или како споделување. 

• Претставува 3Д-форми од 2Д-цртежи и мрежи, на пример, 

различни мрежи на отворена или затворена коцка. 

• Користи дропки за да опише и да процени едноставен сооднос, на 

пример  од бисерите се жолти. 

• Користи дропки за да ја опише и утврди вредноста на дел од 

целото, на пример приспособува рецепт за 6 луѓе на еден за 3 или 

12 луѓе. 

• Препознава еднаквост помеѓу децимален број и правилна (проста) 

дропка со именител 2, 4, 10 и 100. 

• Го разбира процентот како стоти дел од целината и наоѓа 

проценти од целината. 

• Изразува половини, десеттинки и стотинки во проценти. 

• Опишува појава на познат настан, користејќи го јазикот на 

веројатноста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преглед по наставни подрачја по општество 

 
Реден број 

 
Програмско подрачје 

Часови за  
Вкупно 

Време на реализација 

обработка утврдување 
(вежби) 

 
1. 
 

2. 
 

3. 

 
Нашата татковина Република Македонија 

 
Личноста во групата и во општеството 

 
Република Македонија во светот 

 
21 
 
7 

 
9 

 
19 

 
8 

 
8 

 
40 

 
15 

 
17 

 

IX, X, XI, XII, I, II 
 

II, III 
 

IV, V, VI 

Вкупно: 72  

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ОПШТЕСТВО: 

Ученикот/ученичката: 

• да ги надгради знаењата за просторот во кој живеат и работат луѓето и во кој се одвиваат нивните меѓусебни односи (семејство, дом, 

општина); 

• да ја развие просторната ориентација во крајот во кој живее, пошироката околина, општината на географската карта; 

• да се запознава со основните природни и географски карактеристики во пошироката околина во општината и нивното влијание на 

стопанството, културата и другите области во животот и работата на луѓето во локалната заедница; 

• да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина, како и положбата на Република Македонија на географската карта; 

• да ги запознава основните карактеристики на релјефот, климата и другите обележја на Република Македонија и нивното влијание на 

стопанството, културата и другите области на општествениот живот; 

• да го сознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во Република Македонија со животот и работата на луѓето во минатото; 

• да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите во Република Македонија; 

• да развива свест за припадност кон семејството, општината и поширокото општество на Република Македонија; 

• да се оспособува за активно учество во истражувања на минатото со помош на користење на различни извори (Интернет, музејски предмети, 

стари слики, книжевни творби и сл.); 

• да се запознава со културата како специфична карактеристика во животот на човекот; 

• да ги сознава и почитува културните и верските раз личности на луѓето во пошироката околина (општината); 

• да познава примери од македонската културна традиција, како и од традициите и културата на другите заедници во Република Македонија; 

• да се запознава и да ги разбира економските основи на животот на луѓето; 

• да ги увидува условите за својата активност во групите со врсниците, во паралелката во училиштето и пошироката средина; 

• да се запознава со начините и формите на учество во натпревари, појавата на конфликти и нивното решавање; 

• да ги познава и разбира основните човекови права, правата на децата и правата и одговорностите на граѓаните на Република Македонија; 

• да ги разбира начините на соработка меѓу луѓето и меѓусебната поддршка во споредба со конфликтите, како и за решавање на конфликтите; 

 



Преглед по наставни подрачја по ликовно образование 
 

 
Реден број 

 
Програмско подрачје 

Часови за  
Вкупно 

Време на 
реализација обработка утврдување 

(вежби) 

1 Цртање 
 

15 
 

1 16 
IX, X, XI, XII, I, III, IV 

2 Сликање 25 1 26 
 

IX, X, XI, XII, I, II, III, IV, 
V, VI, 

3 Обликување во просторот, 
моделирање 

12 
 

 12 
 IX, XII, II, IV, V 

4 Дизајн и визуелни комуникации 12 
 

 12 
 X, XI, II, IV 

5 Графика 6  6 
X, III, V 

Вкупно: 72  

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Ученикот/ученичката: 

• да перципира простор и релации во 

просторот; 

• да развива поголема визуелна 

способност; 

• да се запознава со нови ликовни 

техники и да комбинира ликовни 

техники; 

• да запознава нови термини кои се 

користат во наставните содржини; 

• да искажува љубопитство и интерес 

за ликовна работа и творење; 

• да развива способности за примена 

на разни материјали и техники за 

цртање, сликање, моделирање, 

градење и визуелни комуникации 

во ликовното изразување; 

• да ги знае и да ги разликува 

особеностите на ликовните 

материјали, постапки за работа и 

правилна употреба на помагалата и 

алатот во ликовно – творечката 

работа; 

• да го открива и користи ликовниот 

јазик - ликовните елементи: линија, 

боја, форма, текстура, плоштина, 

простор и друго и нивната употреба 

во ликовното творештво; 

• да ја осознава функцијата на бојата 

во секојдневниот живот; 

• да ги знае и објаснува основните 

поими и ликовните термини; 

• да ги искажува самостојно и 

слободно своите сознанија, 

доживувања и впечатоци, мисли и 

фантазија со помош на ликовниот 

јазик и творештво; 

• да ги користи елементите од 

народниот фолклор во дизајнирање 

на предмети; 

• да твори самостојно, тандемски, 

групно и колективно; 

• да умее да направи избор на идеја, 

активност и средства и да состави 

ликовна творба; 

• да развива способности за 

набљудување, вербално 

објаснување и естетско 

проценување; 

• да развива способност за 

разликување на уметнички дела од 

различни ликовни подрачја (цртеж, 

слика скулптура, архитектура); 

•  

да развива свест за уметничка 

култура; 

•  да ги користи креативно сите 

искуства и творечки потенцијали; 

• да ги искажува критично, 

мислењето, емоциите и впечатоците 

од набљудувани уметнички дела; 

• да умее вербално да ја објасни 

ликовната творда умее да ја користи  



 

Преглед по наставни подрачја по музичко образование 

 
Реден број 

 
Програмско подрачје 

Часови за  
Вкупно 

Време на 
реализација обработка утврдување 

(вежби) 

        1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 
5. 
 
 

6. 
 

Пеење 
 
Музичка писменост 
 
Слушање музика 
 
Свирење на детски музички инструменти 
 
Основи на музичките форми 
 
Народно музичко творештво 
 
Музичко изразување и творење 

             6 
 

11 
 
9 

 
5 

 
3 

 
4 

 
2 

               4 
 

14 
 
6 

 
3 

 
1 

 
3 

 
1 

          10 
 

25 
 

15 
 

8 
 

4 
 

7 
 

3 
 

IX, X, XI, XII, I, II,  
 
IV, V, VI 
 
IX, X, XI, XII, III 
 
I, II, III, V, VI 
 
X, XI, XII, I, II, IV, 
V, VI 
II,IV 
 
XI, IV, V 

Вкупно: 72  

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Ученикот/ученичката: 

• да применува правилна вокална 

интерпретација; 

• да го развива опсегот на гласот; 

• да пее песни со разновидна 

мелодиска линија, различни по 

карактер и содржина; 

• да се оспособува за двогласно 

пеење; 

• да развива навики за активно 

слушање музика; 

• да препознава и именува основни 

видови на темпо; 

• да препознава и именува основни 

видови на динамика; 

• да ги усвои стручните поими за 

динамиката; 

• да ја усвои дурската скала теориски 

и на слух; 

• да ја усовршува техниката на 

свирење на ДМИ (мелодиски и 

ритмички); 

• да го развива чувството за 

колективно музицирање (свирење и 

пеење); 

• да ги усвојува елементите на 

нотното писмо; 

• да ги развива умеењата за пеење и 

свирење по ноти; 

• да ги усвојува елементите на 

музичката граматика; 

• да стекнува позитивен став за 

народното творештво и народното 

музичко творештво; 

• да ги спознава основните елементи 

и карактеристики на народното 

творештво и народното музичко 

творештво; 

• да се поттикнува за сопствено 

музичко изразување. 

 

 



Преглед по наставни подрачја по физичко здравствено образование 

 
Реден 
број 

 
Програмско подрачје 

Часови за  
Вкупно 

Време на 
реализација 

обработка утврдување 
(вежби) 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 

 
Вежби и игри за правилен физички развој и подготовка 
Атлетика 
Гимнастика и ритмика 
Танци 
Основи на спортски игри 
-кошарка 
-одбојка 
-ракомет 
-фудбал 

 
20 
10 
10 
7 

15 

 
15 
8 
8 
5 

10 

 
35 
18 
18 
12 
25 

 

 
IX 

X , XI, XII 
XII, I, II, III, IV 

IV, V 
V, VI 

Вкупно: 108  

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Ученикот /ученичката: 

• да применува вежби за правилен 

физички развој и подготовка; 

• да ги развива физичките, 

функционалните и психомоторните 

способности; 

• да изведува вежби за правилен и 

симетричен морфолошки развој, 

правилно држење на телото и 

правилна функција на 

локомоторниот апарат; 

• да изведува и применува правилни 

и координирани вежби за јакнење, 

лабавење и растегнување; 

• да се воведува во спортовите за 

развивање интерес за спортување; 

• да развива ориентација во 

просторот со вежби и комплекси за 

психомоторните способности 

(координација на движењата во 

просторот, силата, брзината, 

еластичноста, снаодливоста, 

рамнотежата, експлозивноста и 

други); 

• да совладува нови вежби и 

елементи од основите на 

спортовите и во игри (штафетни, 

карактерни, танци, игри без 

граници); 

• да го збогатува своето спортско 

знаење со совладување на правилно 

изведени техники и елементи од 

основите на атлетиката, 

гимнастиката, ритмиката, танците; 

• да ги знае и практикува правилата 

за игрите и рамноправно да 

учествува и соработува во тим-

екипа; 

• да стекнува здравствено-хигиенски 

навики и унапредување на 

здравјето; 

• да умее одмерено да постапува за 

позитивно превентивно спречување 

и разрешување на евентуални 

конфликтни ситуации; 

• да ги учи и правилно да ги 

применува поимите во физичкото и 

здравственото образование; 

• да се ослободува од стрес преку 

физичка активност; 

• да развива култура на однесување 

во спортувањето (како учесник, 

навивач, побеник, поразен 

 



 

Преглед по наставни подрачја по Работа со компјутер и основи на програмирање 

Ред. 
бр 

Теми 
Фонд на 
часови 

Часови за 
обработка на 

нова содржина 

Часови за 
повторување, 

утврдување, вежби 
Време на реализација 

1 
Основи на користење 
на компјутер и друга 
ИТ 

10 6 4 IX,  X 

2 

Работа со текст 

10 5 5 X, XI 

3 

Програма за 
мултимедијални 
презентации 

8 5 3 

XI, XII 

4 

Алгоритми, Програми и 
совладување на 
алгоритамско 
размислување  преку  

     8 4 4 

XII, I 

5 

Зaпознавање со 
информатички 
концепти преку 
решавање логички 
напреварувачки задачи 

10 7 3 

I, II 

6 
Креирање на 
едноставни програми 

16 9 7 III, IV 

7 Онлајн живеење 12 8 4 V, VI 

Вкупно 72 42 30 oд IX до VI 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО РАБОТА СО КОМПЈУТЕР И ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕТО 

 

 

Ученикот / ученичката: 

 

-да ги објаснува основните делови на компјутерскиот систем и да ги идентификува нивните основни функции; 

 - да се запознае со улогата на меморијата и процесорите во компјутерот, како и со различните видови меморија; 

 - да се потсети на поимот оперативен систем и да прави разлика меѓу оперативен систем и апликативен софтвер; правилно да ги извршува основните 

операции во оперативниот систем;  

- да ги познава и почитува основните правила за работа и етичко користење компјутер; 

 - да се запознае со поимите вирус и антивирусна програма; 

 - да ги објаснува разликите помеѓу различните уреди: компјутер, лаптоп, таблет, смартфон;  

- да совлада правилна позиција на телото при користење на компјутер, лаптоп, таблет, смартфон. 

-да може да креира и форматира текстови; 

 - да се оспособи за манипулација со делови на текст(селекција, преместување и копирање, да прави набројување во текст на различни начини);  

- да знае да вметнува слики во документ од различни места и да ги уредува истите;  

- да се оспособи за користење на алатките од лентата за цртање; - да се оспособи за креирање и уредување на табела во документ. 

-да може да креира едноставна мултимедијална презентација; 

 - да се оспособи за додавање и уредување графички објект во слајд од мултимедијална презентација;  

- да се оспособи за додававање анимации и транзиции во презентација;  

- да се оспособи за додавање аудио и видеозаписи во мултимедијална презентација;  

- да се оспособи да изготви целосна презентација со слајдови и да ја искористи за одржување усна презентација. 

-да ги објаснува поимите алгоритам и програма и да ја објаснува преку примери примената на програмите во компјутерите и во 

секојдневниот живот; 

 - да го објаснува начинот на кој компјутерот извршува одредена програма 

 – прецизно и недвосмислено следење и извршување на последователните инструкции; 

 - да се оспособи да ги спроведува инструкциите од игрите правилно; 

 - да се оспособи за разбирање на јазични конструкции во форма на алгоритамско изразување; 

 - да се запознае со одредени алгоритми преку физички активности и со предностите од нивното применување. 

- да се запознае со различни логички натпреварувачки задачи и начинот на нивното решавање;  

- да се оспособи за самостојно решавање логички натпреварувачки задачи; 

 - да се запознае со бројни информатички концепти преку анализа на поврзаноста на пример задачи со соодветните концепти. 

-да го разбира концептот на програмирањето; 

 - да умее да наброи различни програмски јазици;  

- да се потсети на процесот на пишување и извршување на една програма во соодветната околина и да ги познава и правилно да ги именува и користи 

елементите од соодветната околина за програмирање;  

- да се оспособи да извршува готов точен програмски код и да може да прави исправки (дебагирање) во едноставни кодови кои содржат мали грешки;  

- да се оспособи за самостојно креирање програми со редоследна структура; 



 - да се оспособи за самостојно креирање програми кои вклучуваат променливи;  

- да се оспособи за самостојно креирање програми со структура за избор од две можности; 

 - да се оспособи за самостојно креирање програми со структура за повторување;  

- да се оспособи за самостојно креирање програми со комбинација од структури и програми кои вклучуваат настани;  

- да се оспособи за дебагирање на креираните програми. 

-да ги објаснува поимите компјутерска мрежа и Интернет; 

 - да препознава различни видови Интернет сервиси (услуги) 

 - да умее да користи веб- прелистувач и сите негови значајни елементи (алатки, работа со табови); 

 - да умее да пронајде информација од Интернет за одредена цел со помош на клучни зборови;  

- да се оспособи за пронаоѓање и преслушување на звучни и видеосодржини на Интернет; 

 - да умее да ги користи можностите за текстуална, аудио и видео комуникација преку Интернет; 

 - да ги објаснува последиците од споделување на приватни информации на Интернет; - да користи електронска пошта за комуникација;  

- да се запознае со можностите за блогирање. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Преглед по наставни подрачја по Животни вештини                                                                                           

Р бр. 
Наставна тема Број на часови Време на реализација 

1. Јас: Личен развој 7 IX, X 

2. Јас и ти: Интерперсонални односи                  9                               X, XI, XII 

3. Јас и другите: Општествени односи                10                                 I, II, III 

4. Јас и здравјето: Здраво живеење 5 III, IV 

5. Јас и околината: Однос со надворешната средина                  5                                 V, VI 

В к у п н о 36  

Celi на nastavata: 
 
U~enikot/u~eni~kata: 

• da znae razli~ni 
• tehniki za sebeizrazuvawe 

so cel prenesuvawe na 
svoite stavovi; 

• da znae za zna~eweto na 
samodoverbata vo `ivotot na 
lu|eto; 

• da znae koi se obvrskite i 
pravata na ~lenovite vo 
semejstvoto; 

• da znae za razli~nite ulogi i 
obvrski na u~enicite vo 
oddelenieto; 

• da znae {to go pravi 
voznemiren ili sre}en; 

• da znae deka vo `ivotot se 
slu~uvaat nesre}ni situacii 
~ija posledica e povreda ili 
zaguba na sakana li~nost, 
milenik i sl.; 

• da znae pove}e na~ini za 
iska`uvawe mislewe; 

• da umee jasno i 
argumentirano da go iska`e 
sopstvenoto mislewe;

• da znae deka lu|eto imaat 
razli~ni potrebi i interesi; 

• da gi znae preduslovite za 
odr`uvawe drugarstvo i 
prijatelstvo (doverba, 
sorabotka, poddr{ka, 
otvorenost, po~ituvawe...); 

• da ja znae razlikata me|u 
prijatelstvo so lu|e i 
prijatelstvo so `ivotni; 

• da znae od kogo mo`e i treba 
da o~ekuva pomo{ (doma i 
na u~ili{te); 

• da umee da pomogne koga 
nekomu mu treba pomo{; 

• da umee da oddade 
priznanie za pru`ena pomo{; 

• da znae koga lutinata 
predizvikuva agresivno 
odnesuvawe; 

• da mo`e da ja kontrolira 
sopstvenata lutina 
naso~ena kon drugite; 

• da znae koi se efektite od 
koristeweto na razli~ni 
nesoodvetni neverbalni 
znaci; 

• da znae kako brzinata na 
govorot, tonot, intonacijata i 

visinata na glasot vlijaat vrz 
verbalnata komunikacija; 

• da znae koi vidovi 
nasilni~ko odnesuvawe 
postojat (reketirawe, 
izolirawe, maltretirawe, 
tepa~ki, nosewe i upotreba 
na ladno i ogneno oru`je); 

• da gi znae izvorite na 
konfliktite; 

• da znae koi se bazi~nite 
potrebi na lu|eto i kako mo`e 
da predizvikuvaat konflikt. 

• да препознава насилничко 

однесување и да се 



оспособува соодветно да 

одговара на закани, навреди, 

притисоци, физичко и 

психичко малтретирање 

• da ima informacii za detskite prava; 
• da znae za Konvencijata za pravata 

na deteto; 
• da znae za principot na ednakvost; 
• да prifati deka postoeweto na razliki 

me|u lu|eto e pozitivna pridobivka 

која може да ги зближи , а не 

оддалечи и оттуѓи  луѓето од 

различна етничка, верска , 

социјална, културна и национална 

припадност  

• да ги почитува луѓето без разлика 

на етничката припадност и да се 

оспособува да гради односи на 

соживот со другите луѓе во рамките  

на мултиетничкото општество  

• da znae za postoewe na razli~ni 
relacii {to se vospostavuvaat me|u 
lu|eto; 

• da znae {to zna~i i kako izgleda 
odluka, pravilo, procedura; 

• da se osposobuva da go iska`e 
svoeto mislewe i da postavi barawe; 

• da gi znae celite i aktivnostite na 
grupata; 

• da razbira kako pravilata i 
procedurite pomagaat vo 
donesuvaweto na odlukite; 

• da gi znae simbolite na sopstvenata 
zemja (ustav); 

• da znae deka lu|eto vo svetot imaat 
zaedni~ki potrebi i interesi; 

• da znae medium i emisii koi se 
soodvetni na negovata vozrast; 

• da znae koi institucii vo dr`avata 
ovozmo`uvaat za{tita i bezbednost. 

• da osoznava za razli~ni vidovi 
zdrava hrana; 

• da razlikuva zdrava od nezdrava 
hrana; 

• da znae kako hranata vlijae vrz 
bolesti i prevencija od bolesti (vidot, 
obrabotka, podgotovka i ~uvawe); 

• da osoznava {to e celosna li~na 
higiena; 

• da gi osoznava sredstvata za 
odr`uvawe na osnovnata li~na 
higiena; 

• da prifa}a deka odr`uvaweto li~na  
higiena e va`no za zdravjeto; 

• da se osposobuva redovno da 
praktikuva higienski naviki; 

• da osoznava nekoi bolesti i kako 
mo`e da se razboli; 

• da prepoznava manifestacii na 
nezdrava sostojba; 

• da se osposobuva da koristi 
ednostavni za{titni merki za da ne gi 
razboli drugite; 

• da prifa}a soveti od vozrasnite za 
za{tita i lekuvawe od bolesti; 

• da znae koi se posledicite od 
pu{eweto po sebe i po drugite 
(aktivno i pasivno); 

• да препознава облици на сексуално 

вознемирување и да се оспособи 

соодветно да постапува во ситуации 

на сексуално вознемирување 

• да ја прифати својата сексуалност 

како природен дел од човечкиот 

развој 

 

• da  gi osoznava elementarnite znaci 
za opasnost i predupreduvawe; 

• da osoznava pravila na odnesuvawe 
vo konkretni situacii i na konkretni 
mesta; 

• da gi znae znacite za opasnost i 
predupreduvawe; 

• da osoznava kade treba da se frlaat 
otpadoci; 

• da gi osoznava posledicite od 
o{tetuvawe na drvjata i {umite; 

• da znae {to treba da se pravi za da 
se odr`uva higienata vo u~ilnicata; 

• da znae kako da im pomogne na 
`ivotnite na koi im treba hrana; 

• da razlikuva soodvetno od 
nesoodvetno odnesuvawe kon 
rastenijata i `ivotnite; 

• da ja sfa}a odgovornosta na ~ovekot 
vo za{titata na `ivotnata sredina



 


