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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА
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за школску 2020/21. годину

Бр. наставне
теме

Назив теме

Месец

Број сати

1.

Лети, лети лопта

IX

10

2.

Баци и удари

X, XI, XII

34

3.

Поен по поен

I, II, III,IV

34

4.

Кад порастем бићу Новак

V, VI

30

Укупно сати по темама:

108

 На основу члана 23. Став 2. Закона о државној управи ( „Службени гласник“, РС број 79/05, 95/10, 101/07, 99/17, 30/19 ....... Закон 47/18.

Ђорђе Атлагић = 108ч

ЦИЉЕВИ - „ТЕНИС У ШКОЛИ“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обучавање и упознавање ученика са елементима и правилима тениса.
Обезбеђивање једноставног пута за развој вештина и способности код свих младих играча.
Развој подстицајног, али и такмичарског окружења.
Креирање позитивног окружења које утиче на децу да наставе да играју тенис по одласку из школе.
Формирање одговорног односа према здрављу и исхрани.
Развијање комуникације и сарадње.
Кроз лични и социјални развој ученика утицати на иницирање предузетништва.
Промоција ученичке задруге.

Редни број

Име и презиме ученика

Разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Милан Клашња

IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII

Никола Зорић
Сара Кокот
Илија Икић
Вељко Протић
Драган Карановић
Милан Грбић
Михајло Месарош
Демијан Дулка
Матеја Протић
Никола Плавшић
Душко Ферковић
Лука Шево
Бојан Кондић
Милица Кокот
Никола Крејић
Алекса Бодирожа

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
ТЕМА

ЛЕТИ, ЛЕТИ ЛОПТА

СЕПТЕМБАР

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Упознавање са
планом и програмом,
формирање група

Увежбавање
усвојених покрета на
отвореним теренима

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА
- Рекети, лоптице

КОРЕЛАЦИЈА
- Моја школа –
моја позорница
- Дечји креативни
атеље
- Пчеларство
- Сви предмети

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

БАЦИ И УДАРИ

ОКТОБАР

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Основни ударци у
тенису
(форхенд,бекхенд)
Пребацивање
бацање
Игра дијагоналепаралеле руком
Тенис котрљањем

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
Дечји креативни
- Рачунар и видео
атеље
БИМ
Пчеларство
- Опрема и
Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

БАЦИ И УДАРИ

НОВЕМБАР

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Добар рад ногу
Игра паралела и
дијагонала рекетом
Слободна игра
Основно
пребацивање

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
Дечји креативни
- Рачунар и видео
атеље
БИМ
Пчеларство
- Опрема и
Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

БАЦИ И УДАРИ

ДЕЦЕМБАР

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Добар рад ногу
Игра паралела и
дијагонала рекетом
Слободна игра
Основно
пребацивање

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
Дечји креативни
- Рачунар и видео
атеље
БИМ
Пчеларство
- Опрема и
Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ВРЕМЕ

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ПОЕН ПО ПОЕН

ЈАНУАР

Сервис из руке
форхенд и ретерн
- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

Сервис изнад главе и
ретерн
Ухвати лоптуразумевање игре на
мрежи,волеј

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
Дечји креативни
- Рачунар и видео
атеље
БИМ
Пчеларство
- Опрема и
Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ВРЕМЕ

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

ПОЕН ПО ПОЕН

ФЕБРУАР

Сервис из руке
форхенд и ретерн
- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

Сервис изнад главе и
ретерн
Ухвати лоптуразумевање игре на
мрежи,волеј

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
Дечји креативни
- Рачунар и видео
атеље
БИМ
Пчеларство
- Опрема и
Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ВРЕМЕ

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

ПОЕН ПО ПОЕН

МАРТ

Мини тенис –игре
- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

Покренимо нашу
децу: вежбе
обликовања без
реквизита-онлајн
настава
http://skr.rs/Abt

100 вежби
обликовања без
реквизита
http://skr.rs/Aby

- Гугл учионица,
вибер група
- Опрема и
реквизити за
тенис
- Спортски
реквизити

КОРЕЛАЦИЈА
- Моја школа –
моја позорница
- Дечји креативни
атеље
- Пчеларство
- Предузетништво
- Сви предмети

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

ПОЕН ПО ПОЕН

АПРИЛ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

Наш најбољи тенисер
Новак Ђоковић
(мечеви на you tubе)
- Мечеви најбољих
тенисера данашњице
- Гугл учионица,
- Технички елементи
вибер група
у тенису(снимци)
- Опрема и
- Табата вежбање без
реквизити за
реквизита
тенис
http://skr.rs/ABS
- Спортски
Мини тенис –игре
реквизити

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
- Дечји креативни
атеље
- Пчеларство
- Предузетништво
- Сви предмети

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ НОВАК

МАЈ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Ревијални тениски
турнир полазника
радионице Тенис у
школи
У сурет Роланд
Гарос-у – промоција
тениса у школи

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

- Опрема и
реквизити за
тенис
- Спортски
реквизити

КОРЕЛАЦИЈА
- Моја школа –
моја позорница
- Дечји креативни
атеље
- Пчеларство
- Предузетништво
- Сви предмети

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

ТЕМА

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ НОВАК

ЈУН

ВРЕМЕ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

- Примењује основна
правила тениса у
игри,учествује на
такмичењима.
- Поштује правила понашања
у школи,ван њекао и на
спортским манифестацијама.
- Одговорно се односи према
објекту школе и
реквизитима,примени и
поштује правила спортске
игреу складу са етичким
нормама,прихвати сопствену
победу и пораз у складу
са“ферплејом“.
-Разуме сврху и значај
вежбања,доводи везу
физичко вежбање и здравље
- Примењује хигијенске мере
пре,током и након вежбања
- Правилно се храни.

НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
Спортски школски
дан – тениска
утакмица
Гледање
полуфиналног и
финалног меча
Роланд Гароса у
дворишту школе –
подршка нашем
тениском асу –
Новаку Ђоковићу
Евалуација рада
радионице Тенис у
школи у школској
2020/2021. Години,
састављање
извештаја.

НАСТАВНА И
ПОМОЋНА
СРЕДСТВА

КОРЕЛАЦИЈА

- Моја школа –
моја позорница
- Рачунар и видео - Дечји креативни
атеље
БИМ
- Пчеларство
- Опрема и
- Предузетништво
реквизити за
- Сви предмети
тенис
- Спортски
реквизити

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

- Одговорно учешће у
демократском
друштву
- Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
- Компетенција за
учење
- Сарадња
- Одговоран однос
према здрављу

