
МЕТОДИКА РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ 

 

 Поштоване колеге, 

 

 На данашњем часу је предвиђена реализација наставних садржаја о 

могућим комбинацијама наставе у комбинованом одељењу. Биће 

назначене најчешће могуће комбинације, а као последња, наводе се остали 

начини. То значи да је учитељима дозвољена комбинација у зависности од 

конкретних наставних ситуација. 

 

 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ОД 2 РАЗРЕДА 

 

1) Исти наставни наставни предмети (учење нових наставних 

садржаја – исти или слични наставни садржаји). 

2) Исти наставни предмети (један разред учи нове наставне 

садржаје а други разред утврђивање). 

3) Исти наставни предмети (утврђивање – исти или слични 

наставни садржаји). 

4) Комбинација 2 различита наставна предмета (учење нових 

наставних садржаја – слични наставни садржаји). 

5) Комбинација 2 различита наставна предмета (1 разред учи 

нове наставне садржаје а 1 разред утвђивање). 

6) Комбинација 2 различита наставна предмета (утврђивање – 

слични наставни садржаји). 

7) Остале комбинације. 

 

 

 



КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ОД 3 РАЗРЕДА 

 

1. Исти наставни наставни предмети (учење нових наставних 

садржаја – исти или слични наставни садржаји). 

2. Исти наставни наставни предмети (2 разреда учење нових 

наставних садржаја - исти или слични наставни садржаји а 1 

разред утврђивање). 

3. Исти наставни наставни предмети (1 разреда учење нових 

наставних садржаја - исти или слични наставни садржаји а 2 

разреда утврђивање). 

4. Исти наставни предмети (утврђивање– исти или слични 

наставни садржаји). 

5. Различити наставни предмети (учење нових наставних 

садржаја – слични наставни садржаји). 

6. Различити наставни предмети (2 разреда учење нових 

наствних садржаја – исти или слични наставни садржаји, а 1 

разред утврђивање). 

7. Различити наставни наставни предмети (1 разреда учење 

нових наставних садржаја - исти или слични наставни 

садржаји а 2 разред утврђивање). 

8. Различити наставни предмети (утврђивање – исти или 

слични наставни садржаји). 

9. Остале комбинације. 

 

 

 

 

 

 



КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ОД 4 РАЗРЕДА 

 

1. Исти наставни наставни предмети (учење нових наставних садржаја 

– исти или слични наставни садржаји). 

2. Исти наставни предмети (3 разреда учење нових наставних садржаја 

– исти или слични наставни садржаји а 1 разред утврђивање). 

3. Исти наставни предмети (2 разреда учење нових наставних садржаја 

– исти или слични наставни садржаји а 2 разред утврђивање). 

4. Исти наставни предмети (1 разреда учење нових наставних садржаја 

– исти или слични наставни садржаји а 3 разред утврђивање). 

5. Исти наставни предмети (утврђивање – исти или слични наставни 

садржаји). 

6. Различити наставни предмети (учење нових наставних садржаја – 

исти или слични наставни садржаји). 

7. Различити наставни предмети (3 разреда учење нових наставних 

садржаја – исти или слични наставни садржаји а 1 разред 

утврђивање). 

8. Различити наставни предмети (2 разреда учење нових наставних 

садржаја – исти или слични наставни садржаји а 2 разред 

утврђивање). 

9. Различити наставни предмети (1 разреда учење нових наставних 

садржаја – исти или слични наставни садржаји а 3 разред 

утврђивање). 

10. Различити наставни предмети (утврђивање – исти или слични 

наставни садржаји). 

11. Остале комбинације. 

 

 

 



НАПОМЕНА:  

 

1. Када су у питању остале комбинације у комбинованом одељењу са 3 

разреда. могу се комбиновати 2 иста наставна предмета и 1 

различит. При том се по питању наставних садржаја и типа 

наставног часа могу вршити све могуће комбинације. 

2. Када су у питању остале комбинације у комбинованом одељењу са 4 

разреда, могу се комбиновати по 2 иста наставна предмета у по 2 

разреда или 2 иста наставна предмета у 2 разреда а 2 различита у 

остала 2 разреда. При том се по питању наставних садржаја и типа 

наставног часа могу вршити све могуће комбинације.  

 

 

 

 

 

 

 

 


